OBEC BŘEZINA
Obecně závazná vyhláška obce Březina č. 2/2010,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Březina

Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 30.6.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 50
odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených
grilovacích zařízeních.
Čl. 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
(1) Podle § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší lze v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených
grilovacích zařízeních spalovat dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem,
přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
(2) Rostlinný materiál tvoří všechny části rostlin od nejnižších rostlin po vyšší rostliny ( tj. i stromy ). Spadané listí
lze pod suchý rostlinný materiál podřadit.
(3) Suché rostlinné materiály dle čl. 2 lze spalovat v období celého roku od 17.00 do 21.00 hod a v
sobotu od 18.00 do 24.00 hodin.
Suché rostlinné materiály dle čl.2 nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných
svátcích.
(4) Spalování se může dít leda pod dohledem osoby starší 18-ti let. Za spalování je odpovědný vlastník respektive
nájemce pozemku. Tuto činnost lze provádět jen v době, kdy není bezvětří nebo teplotní inverze a to tak, aby
ostatní obyvatelé nebyli obtěžováni kouřem.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ing. Jaromír Hejmala, místostarosta obce
Metoděj Pánek, starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.7.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 15.7.2010

