MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ
Zastupitelstvo města
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených
ohništích na území města Kostelec na Hané
Zastupitelstvo města Kostelce na Hané se na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením
č. UZ 17/8.1/2020 usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, 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
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně
závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu
v otevřených ohništích za účelem jeho odstranění.
Čl. 2
Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
1. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými
látkami.
2. Suché rostlinné materiály lze spalovat pouze v období od 1. února do 30. dubna a v období
od 1. září do 30. listopadu daného kalendářního roku, a to pouze ve středu a v sobotu v
době od 9.00 do 19.00 hodin.
3. Pokud na některý z určených dní dle čl. 2 odst. 2 připadne státní svátek1 , je v těchto dnech
spalování suchého rostlinného materiálu zakázáno.
4. Po celý průběh spalování musí být zajištěn trvalý dohled osoby starší 18-ti let.
5. Spalování suchého rostlinného materiálu, při splnění výše uvedených podmínek, je
zakázáno v případě inverzního charakteru počasí či za bezvětří.
Čl. 3
Dohled a sankce
1. Dohledem nad dodržováním ustanovení této obecně závazné vyhlášky je pověřena Městská
policie Kostelec na Hané.
2. Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.2

1

Dle ustanovení § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů
2 Např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č.251/2016 o některých přestupcích apod.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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