Vyhláška č. 1 / 2004
Obce Bobrová o stanovení podmínek spalování tuhých paliv v obci
Čl.1
Obec Bobrová ve smyslu ustanovení § 35, a § 84 odst. (2) písm. i), zákona č.128/2000 Sb. o obcích v
platném znění a podle § 50 odst. (1) písm. g) a h) a § 4 odst. (4) a (5) písm. d), zákona č. 86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 2
a) V roce 2001 a 2002 proběhla v obci Bobrová celková plynofikace a téměř u každého domu či bytové
jednotky byla zřízena domovní středotlaká přípojka. Obec Bobrová tak připravila možnost jednotlivým
občanům a domácnostem bezproblémovou možnost připojení na plynovodní síť.
b) Cílem plynofikace obce bylo zlepšení životního prostředí v obci, především zvýšení čistoty ovzduší a
zlepšení kvality bydlení v obci.
Čl. 3
Odst. 1
Na základě článku č. 2 a s odvoláním na zákony uvedené v článku č.1 Obec Bobrová zakazuje:
1. Provozovatelům malých spalovacích zdrojů znečišťování na území obce - tj. fyzickým osobám a
firmám, které provozují kotle s výkonem do 0,2 MW - spalování následujících druhů méně kvalitních paliv
s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu
ovzduší:
a) hnědé uhlí energetické
b) lignit
c) uhelné kaly
d) proplástky
2. Všem občanům, kteří provozují jakékoliv topeniště, spalování jakýchkoliv jiných matriálů než jsou
paliva určená výrobcem topeniště, především plasty, textil, gumu, ropné odpady apod.
Odst. 2
1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích 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.
2. Otevřená ohniště většího rozsahu smějí být zapalována pouze mimo zastavěné území obce a to ve
vzdálenosti větší než 100 metrů od poslední obytné či hospodářské budovy.
3. Zakázáno je také plošné vypalování v přírodě. Pálení suchých shrabaných zbytků rostlinných materiálů
a větví je povoleno, ale musí se předem ohlásit na HZS Žďár nad Sázavou - tel. 566 650 403.
4. Otevřená ohniště většího rozsahu nesmějí být zapalována v období od 1. července do 30. září.
Čl. 4
1. Zákaz uvedený v článku 3 nabývá dnem nabytí platnosti této vyhlášky.
2. Zastupitelstvo obce může na základě písemné žádosti udělit vyjímku firmě, nebo občanu obce, který
využívá palivo uvedené v článku 3, odst.1. a to pouze v případě, kdy občan používá starší kotel
zakoupený v období před plynofikací obce, tato vyjímka nesmí být udělena na delší dobu než je životnost
tohoto kotle.
Čl. 5
Kontrolou dodržování této vyhlášky jsou pověřeni všichni členové zastupitelstva obce.
Za porušení některého ustanovení vyhlášky může obec uložit pokutu podle ustanovení § 46. zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů až do celkové výše 30 000,- Kč.
Čl. 6
Tato vyhláška byla schválena podle ustanovení § 84, odst. 1., písmeno i), zákona č. 128/2000 Sb.,
zastupitelstvem obce na svém zasedání konaném dne 27. 2. 2004.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení dle § 12 z.č. 128/2000
Sb., tj. 16. března 2004.
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 27.února 2004
Vyvěšeno dne: 1. března 2004
Účinnost od: 16. března 2004
starosta: PhDr. Jaromír Janoušek

Zákony související:
Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší
Zákon č. 200/1990 Sb., O přestupcích
Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích

místostarostka: Jaroslava Straková

