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28601 Čáslav

Obec Starkoč
Vyhláška č. 3/2011 o spalování rostlinných materiálů
Obecně závazná vyhláška obce Starkoč
3/2011,
o stanovení podmínek pro spalování rostlinných rnaterlálů
č,

Zastupitelstvo obce Starkoč se na svém zasedání dne 6.5.2011 usnesením č.2011.6.5 usneslo vydat
na základě § 50 odst. 3 písmo a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších právních předpisů a podle § 10 písmo d) a § 84 odst.
2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je ochrana ovzduší před jeho znečišťováním při pálení
rostlinných materiálů, stanovení podmínek spalování a způsobu likvidace těchto materiálů.
Článek 2
Základní pojmy
Rostlinným materiálem pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí biologicky rozložitelný
materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu:
tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, drobné větve, listí, rostlinná nať, plevel, jehličí, kůra, květenství a
plody bylin a dřevin a piliny.

Podmínky pro spalování v zahradních

Článek 3
krbech nebo v otevřených

gril ovacích zařízeních

V těchto zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva
určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

Podmínky pro spalování v otevřených

Článek 4
ohništích a nakládání s rostlinnými

materiály

Na územním obvodu obce Starkoč se stanovují následující podmínky spalování v otevřených
ohništích:

1)

Spalování suchého rostlinného
kalendářního roku.

materiálu je zakázáno v období od 1.6. do 30.9.
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2)

Suché rostlinné materiály dle článku 2 nelze spalovat v období celého roku v neděli

3)

Při spalování suchého rostlinného materiálu je vždy povinností informovat
datu, místě, času a odpovědné osobě za spalování.
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4)

Při spalování suchých rostlinných
materiálů je nutno přihlížet ke stavu ovzduší, aby nedocházelo k obtěžování dalších
občanů kouřem.
Zakazuje se spalování rostlinných materiálů:
a) v mokrém stavu
b) za mlhy, deště
c) za inverze, dlouhodobého sucha, silného větru

5)

Materiál uvedený v článku 2 nelze spalovat při vyhlášení regulačních opatření ke stavu
ovzduší na územním obvodu obce příslušným orgánem ochrany ovzduší.

6)

Mokrý rostlinný materiál, který
spalovat a nejde využit jiným
dohodě se starostou nebo jím
určeném k likvidaci rostlinného

není dovoleno spalovat nebo je v období kdy není možno
způsobem, zejména kompostováním, lze po předchozí
pověřeným zástupcem obce odložit způsobem a na místě
odpadu obce.

Článek 5
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů. *)

Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni jejího vyhlášení

Jan Jiskra v.r.

Jana Prausová v.r.
Jmístostarostka obce
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