Nařízení obce Hostouň č. 1/2014
o podmínkách spalování rostlinných materiálů
Zastupitelstvo obce Hostouň se usneslo dne 20.01.2014 podle § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění vydat podle § 11 tohoto zákona a na
základě § 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 (dále jen "zákon o ochraně ovzduší")
nařízení obce Hostouň o podmínkách spalování rostlinných materiálů:

Článek 1
Základní ustanovení
Toto nařízení upravuje nakládání s rostlinným materiálem a stanovuje podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů (dále jen "materiálů") v otevřených ohništích,
zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních na území obce Hostouň.

Článek 2
Výklad pojmů
1. Rostlinným materiálem se pro účely tohoto nařízení rozumí biologicky rozložitelný
materiál ze zahrad, sadů, parků a ostatních pozemků, s výjimkou kusového dřeva
včetně přirostlé kůry Zejména se jedná o jehličí, kořeny a stonky bylin, nepřirostlou
kůru, květenství a plody bylin a dřevin, listí, piliny, seno, slámu a trávu.
2. Původcem rostlinného materiálu se pro účely tohoto nařízení rozumí každá fyzická
osoba, fyzická osoba, která je podnikatelem a právnická osoba, při jejíž činnosti
vzniká rostlinný materiál.

Článek 3
Obecné povinnosti
1. V otevřených ohništích, zahradní krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená
paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
2. Jako palivo nelze použít odpad podle zvláštního právního předpisu1).
3. Na území obce Hostouň je zakázáno spalování suchých rostlinných materiálů a
odpadů na otevřených ohništích, v zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních mimo výjimky stanovené v článku 4 tohoto nařízení.
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Článek 4
Nakládání s rostlinným materiálem
1. S rostlinným materiálem lze nakládat a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným
tímto nařízením a zvláštními právními předpisy 1),2).
2. Suché rostlinné materiály lze spalovat pouze za těchto podmínek:
a) na vlastním nebo pronajatém pozemku, nesmí se jednat o veřejné prostranství;
b) za dobrých rozptylových podmínek, bez příměsí jiných odpadů. Nesmí však při této
činnosti být okolí obtěžováno pachem a kouřem2).
c) v měsících březen až listopad. Ve dnech pondělí až pátek v době od 8,00 hod. do
18,00 hod., a v sobotu v době od 6,00 hod. do 12,00.
3. Rostlinný materiál lze také:
a) kompostovat na vlastních nebo pronajatých pozemcích;
b) ukládat ve sběrném dvoře.

Článek 5
Povinnosti vlastníků a původců rostlinného materiálu
Vlastníci a původci rostlinného materiálu jsou povinni ode dne účinnosti tohoto nařízení
nakládat s rostlinným materiálem a zbavovat se ho způsobem stanoveným nejen zvláštními
právními předpisy 1),2),4), ale i tímto nařízením.

Článek 6
Sankce
Porušení povinností daných tímto nařízením bude postihováno jako přestupek podle
zvláštního právního předpisu5).

Článek 7
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět členové zastupitelstva obce
Hostouň a pověření zaměstnanci Obecního úřadu Hostouň.

Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení obce Hostouň č. 1/2004, kterým se stanovují podmínky spalování
suchých rostlinných materiálů.
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Článek 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21.02.2014

Antonín Jiras
starosta obce Hostouň

Antonín Kejmar
místostarosta obce Hostouň

Jiří Vilda
místostarosta obce Hostouň

Vyvěšeno dne:
05.02.2013

Sejmuto dne:
21.02.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
2)
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
4)
Obecně závazná vyhláška obce Hostouň č. 1/2008, o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem
5)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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