NAŘÍZENÍ OBCE TETČICE č. 1/2013
o stanovení podmínek pro spalování
rostlinných materiálů
Zastupitelstvo obce Tetčice se na svém veřejném zasedání dne 5.11.2013 rozhodlo v souladu s
ustanovením § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydat podle ustanovení § 3 odst.5 a § 50 odst.1, písm.h) zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů na území obce Tetčice.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem tohoto nařízení je ochrana ovzduší před jeho znečišťováním v obci Tetčice při
pálení rostlinných materiálů a stanovení podmínek spalování a způsobu likvidace tohoto
materiálu.
2. Toto nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, které se na území obce zdržují, a dále
pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které na území obce vykonávají
podnikatelskou činnost.
Článek 2
Základní pojmy
1. Rostlinným materiálem pro účely tohoto nařízení se rozumí biologicky rozložitelný
materiál z úklidu a údržby pozemků, s výjimkou kusového dříví a suchých větví. Jedná se
zejména o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, listí, rostlinná nať,
plevel, jehličí apod.
2. Původcem rostlinného materiálu je fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání a
právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál jako odpad.
Článek 3
Obecné povinnosti
Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím
vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší.
Článek 4
Podmínky pro spalování a nakládání s rostlinnými materiály
1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami (např. impregnačními a

nátěrovými hmotami).
2. Na území obce Tetčice je zakázáno spalování rostlinných materiálů uvedených v čl. 2 odst.
1 v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.
3. K odstranění rostlinných materiálů používají osoby, při jejichž činnosti materiál vzniká,
přednostně kompostování na pozemcích ve vlastnictví těchto osob.
4. Spalování dřeva a drobných suchých větví z průřezu stromů na volném prostranství je
povoleno v pondělí, ve středu a v sobotu, v době od 9.00 do 16.00 hodin. Přitom je nutno
přihlížet ke směru větru a k činnostem provozovaných v okolí, aby nebyly kouřem nadměrně
obtěžovány osoby v obydlené oblasti. V období nepříznivých klimatických podmínek pro
rozptyl znečišťujících látek v ovzduší (inverze) je spalování větví z průklestů stromů
zakázáno. Na veřejném prostranství lze rozdělávat ohně pouze se souhlasem obce.
Článek 5
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování ustanovení tohoto nařízení provádí výbor životního prostředí
zastupitelstva obce a pověřený pracovník Obecního úřadu Tetčice.
Článek 6
Sankce
Porušování ustanovení tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštních předpisů. *)
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Tímto nařízením se ruší Nařízení obce Tetčice č.1/2003.
V Tetčicích dne 8. 11. 2013
*) § 40 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

