Obecně závazná vyhláška obce Tursko č. 3/ 07
ze dne 6. 12 .2007 o ochraně ovzduší obce Tursko
Zastupitelstvo obce Tursko se na svém zasedání dne 6.12.2007 usneslo na základě §
84 odst. 2 písm. i zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 1,§ 2, § 3 ,§12, § 40 odst. 4 a § 50 odst. 3 zákona č. 86 /
2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Část 1.
Úvodní ustanovení
Čl. I
1. Tato vyhláška stanoví podmínky spalování látek ve stacionárních nebo mobilních
zdrojích znečišťující ovzduší definované § 1 písm. b na území katastru obce Tursko.
2. Znečišťující látkou je jakákoli látka vnesená do ovzduší, která má přímo nebo
druhotně škodlivý vliv na život lidí, zvířat a životní prostředí § 2 odst. 1 písm. b.
3. Ustanovení této vyhlášky se vztahuje na všechny osoby /fyzické, právnické/, kteří se
na katastru obce Tursko zdržují.
4. Za dodržování této vyhlášky odpovídá provozovatel zdroje znečištění, majitel,
případně nájemce nemovitosti, na níž se zdroj znečištění ovzduší nachází.
Čl. II
1. Za zdroje znečištění ovzduší se pro účely této vyhlášky považují spalovací zařízení na
tuhá, kapalná a plynná paliva, určená pro vytápění budov, otevřená ohniště, zahradní
krby, udírny a otevřená grilovací zařízení.
2. Provozovatel zdroje znečištění je povinen udržovat komínové a výtopové systémy
v řádném stavu tak, aby při případné závady nezvyšovaly znečištění ovzduší.
3. Ve spalovacích zařízeních, určených pro vytápění budov je povoleno spalovat pouze
paliva určená výrobci těchto zařízení - § 12 odst. 1. Spalování jiných látek, včetně
paliv, která jsou kontaminována chemickými látkami / nátěry, impregnace / § 3 odst.
4 a 5 / je zakázáno. Jako palivo nelze použít komunální odpad, dle zákona o odpadech.
4. V otevřených ohništích, zahradních krbech, udírnách a otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat paliva určená výrobci dřevěné uhlí, dřevěné brikety, suché
dřevo, které není kontaminováno chemickými látkami § 3 odst. 5 a je upraveno na
maximální délku jednotlivých kusů 50 cm.
5. Provozovatel zdroje znečištění, popř. vlastník nebo nájemce nemovitosti zajistí, aby
oheň byl pod trvalou kontrolou, a aby nedošlo k jeho rozšíření mimo ohniště, po
skončení spalování zajistí uhašení nespálených zbytků tak, aby nedošlo k doutnání a
samovolnému vývinu kouře a nebezpečnému rozšíření ohně mimo ohniště.
6. V otevřených ohništích a na volných plochách je zakázáno spalovat neupravené větve
stromů, listí, trávu seno, zbytky ovoce a zeleniny § 3 odst. 5 a jakýkoli další odpad,
včetně odpadu komunálního.
7. V případě kulturních a společenských akcí může obec Tursko povolit jednorázové
akce související se světelným znečištěním ovzduší § 3, odst. 10 nebo spalování dřeva
v otevřených ohništích o délce jednotlivých kusů delších než 50 cm za podmínek
stanovených v písemném souhlasu, které bude vydáno na základě písemné žádosti
pořadatele nejpozději 15 dnů před zamýšlenou akcí.

Část 2.
Sankce
Každé jednotlivé porušení ustanovení čl. II této vyhlášky bude postihováno v souladu se
zněním zákona č. 200 / 1990 Sb., o přestupcích, č. 86 / 2002Sb., o ochraně ovzduší a změně
některých dalších zákonů v platném znění.
Část 3.
Zrušovací ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška ruší čl. 9 obecně závazné vyhlášky č. 1 / 99 ze dne 18. 3. 1999
O zlepšení čistoty, pořádku a vzhledu obce.
Část 4.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.
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