Obec Chrást, Čsl. odboje 133, 330 03 Chrást

NAŘÍZENÍ OBCE
č. 1/2003

o stanovení zákazu spalování suchých rostlinných materiálů a o zákazu některých druhů paliv
pro malé spalovací zdroje znečišťování.

Zastupitelstvo obce Chrást se dne 27.3.2003 usneslo v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 4 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydat podle ust. § 50 odst. 1
písm. g) a h) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), toto

nařízení:
Čl. 1
Základní ustanovení
V zájmu ochrany ovzduší před jeho nadměrným znečišťováním a v zájmu obecné ochrany
přírody a krajiny se tímto nařízením stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů
a zákaz některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování.
Toto nařízení se vydává podle ust. § 50 odst. 1 písm. g) a h) zákona o ochraně ovzduší, a to
jako doplněk obecných zákonných pravidel, podle kterých je mimo jiné zakázáno:
Spalovat v kotlích a ohništích jakékoliv odpadky, jako např. PET lahve, igelitové obaly,
plasty, staré hadry, gumy atd.
Spalování látek ve zdrojích znečištění, které nejsou palivy určenými výrobci pro toto zařízení,
včetně přidávání nepřípustných přísad do paliva.
Spalovat v otevřených ohništích a zahradních krbech vlhkou trávu a listí a ostatní zahradní
organický odpad.
Čl. 2
Předmět nařízení – suché rostlinné materiály
Na území obce Chrást se zakazuje spalování suchých rostlinných materiálů.
Jako jiný ekologický způsob pro jejich odstranění se stanovuje biologická likvidace formou
bezplatného provozního kompostování. Místem kompostování je kompostovací zařízení na
území obce provozované společností JVV GINKGO s.r.o., se sídlem Plzeň, Vyhlídková
1418/17, PSČ: 312 00, Okres: Plzeň – město, IČ 25219456.
Čl. 3
Předmět nařízení – druhy paliv

Na území obce Chrást se pro malé spalovací zdroje znečišťování zakazují druhy paliv, a to
Lignit, Uhelné kaly a Proplástky.
Jedná se o méně kvalitní paliva z vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při
jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
Čl. 4
Dohled a postihy
Dohled nad dodržováním tohoto nařízení vykonávají orgány příslušné dle zákona o ochraně
ovzduší.
Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení se zveřejňuje dne 28.3.2003 a nabývá účinnosti třicátým dnem po tomto
zveřejnění tj. 30.4.2003.
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