Nařízení obce Lázně Toušeň č. 2/2002
jimž se stanoví podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
s ohledem na znečišťování ovzduší
Rada obce Lázně Toušeň se na svém jednání dne 18. listopadu 2002 usnesla vydat na základě
ustanovení § 50 odst. 1 písm. h) zákona č. 86/2002 Sb. zákona o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 11 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů toto nařízení obce:
Článek 1
Závaznost nařízení
Toto nařízení je závazné pro právnické osoby nebo fyzické osoby, které mají na území obce
nemovitost (ve svém vlastnictví nebo jí užívají) nebo které se na území obce zdržují.
Článek 2
Omezující opatření
Na územním obvodu obce Lázně Toušeň se stanovují následující podmínky spalování
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních:
a/
v těchto 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,
b/
v těchto zařízeních je zakázáno spalovat suché rostlinné materiály v období
zhoršených klimatických podmínek, přičemž za zhoršené klimatické podmínky se považují:
mlhy a deště
špatné rozptylové podmínky
c)
v těchto zařízeních je zakázáno spalovat dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
při vyhlášení regulačních opatření ke stavu ovzduší na územním obvodu obce příslušným
orgánem ochrany ovzduší.
Článek 3
Sankce, kontrolní činnost
Porušení povinností stanovených v tomto nařízení bude postihováno v souladu s platnými
právními předpisy.1
Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením provádí orgán obce v přenesené
působnosti.2

1 např. občanský zákoník, obchodní zákoník
2 zejména zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší nebo případně ustanovení § 45 zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích a § 58 zákona č.128/2000 Sb. o obcích

Článek 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1. 2003.

Miloslava Sochová
místostarostka

Ludmila Svobodová
starostka

Nařízení bylo vydáno Radou obce Lázně Toušeň:
Datum vyhlášení (vyvěšení):
Datum sejmutí:
Datum účinnosti:
Zasláno na OkÚ Praha-východ:

2

dne
dne
dne
dne
dne

18.11.2002
19.11.2002
19.12.2002
1.1.2003
19.11.2002

