OBEC DRITEN
Nařízeníč,.|12010

o podmínkáchspa|ování
rostlinnýchmateriálů
Rada obceDříteňv souladus $ l02 odst.2 písm.d) a s 11 zákonač.128/2000sb', o obcích,
\ydává usnesením
č.74/2010ze dne 21'06'2010na základě $ 3 odst. 5 a $ 50 odst. 1 písm.h)
zákonač.86/2002Sb' o ocfuaněovzduší
a o Změněněkterychdalších
zákonů,totonařizení.

čt.r

Předmět' působnosta záy^znostn^řízení
(1) Totonďízenířešíspalovánírosllinnýchmateriálů
v otevřenýchobništích'
zahadníchkbech
nebov otevřenýchg lovacíchzařízeních
ve splávnímúZemí
obceDříteň'
(2) Toto nďízeníje 7'áýaz11é
pÍovšechlyfyzickéosoby,fuzickéosobyoprávněné
k podnikání
a právnickéosoby'kterése na území
městazdržují.
Č|'2
Základní pojmy
(1) Rostlírnýmate ál je biologicky rozložitelnýmateliál ze zahrad,sadů,parkůa ostatních
pozemků.
Jednáse z€ j ménao t}4odruhymateriáů- jehličí,kořenya stonJ<y
bylin, kůra,květenství
a plodybylin a dřevin,letolosty(nezďevnatělé
výhonydřevin),listí,piliny, seno,sláma,trávaatp.
(2) Původcerostlinného
materiáuje každá|yzická osoba,fyzická osobaopťávněná
k podnikání
jejíŽ
plávnická
a
osobapři
činnostivzniká Iostlinnýmateriál'
(3) oprávněnáosobaje každáměstemulčenáosoba,kteráje oplávněnák nakládánís odpady
podlezvláštního
plávníhopředpisu.
cl. 3
obecné povinnosti
(1')v otevřenýchohništích'
zahadníchkrbechnebo v otevienýchgrilovacíchzařizelíchlze
jen
spalovat dřevo' dievěnéuhlía plynná paliva určenávýrobcem,přičemŽuvedenápaliva nebo
mateliálynesmějíbý kontaminoványchemickýmilátkami.
(2) Jakopalivonelzepoužít
odpadpodlezvláštního
právníhopředpisu'l)
Čl'4
Nakládánís rostlinnýmmateriálem
(1) Na splávnímúzemíobce Dříteňje zakázánospalovrání
rostlinnýchmateriálův otevřených
ohništích,
zahadníchkrbechnebov otevřenýchgrilovacíchzďízeních.
(2) Zákaz wedený v odst.l se nevztahujena práce při odstlaňoviíní
následkůnebezpečných
epidemiía živelnýchi jiných krizových situacíprováděnýchv souladuse zvláštnímiplávními
předpisy.,)
(3) s lostlinnýmmateriálemlze nak]ádata zbavovatse ho pouzezpůsobem
stanoveným
tímto
nďízeníma zvláštními
právnímipředpisy.

(4) Rostlinnýmateliál vzniklý pii činnostifyzickýchosob budekompostovánna pozemcích
ve
vlastnictvitěchtoosob.
(5) Rostlirný mateliál vzniklý při činnostifyzických osob oprávněnýchk podnikánía
právnickýchosobbude:
a) kompostován
na pozemcíchve vlastnictví
těchtoosob,
b) na nákladytěchtoosobukládánna řízenéskládky.
Článek 5
Povinnosti vlastnÍků
a původců
rostlinnéhomateriálu
v]astnícia původcirostlinnéhomateriáiujsou povinni ode dne účinnosti
tohoto nďízení
nakládats lostlinným mate.iálema zbavovatse ho v souladu s tímtonďízeníma zv]áštními
právnímipředpisy' l)r)'{)
Čl.6
Povinnostiobce
obec Dříteňje povinna zajistit vhodný způsobpro odshaněnilostlinnýchmateriáůpodle
zr lastnichpravnichpředpisů.zajistirmin' 2X ročněsvoz ro"rIinnjcbmateriálů
opÍa\něnou
osobouvelkoobjemovými
kontejnery.

ct.7

Sankce

povinnostídanýchtimtonařízením
Porušení
budepostihovánojako piestupekpod]ezvláštního
jako správnídeliktpodlezvláštního
právnílro
předpisus)nebo
předpisu'3)
Článek 8
Kontrolníčinnost
DohlednaddodrŽováním
tohotonařizeníprovádíčlenové
rady obceDříteň.
Čl.9
UčinnosÍ
Totonařízení
nabýá účinnosti
dne 05.07.20l0'

"ř{-',
Miroslav
Kovařik
mistostarosta

I) Zákonč' 185/200]sb,' o odpadecha o změněněkterých
dalšíchzákonů'
2) Napřiklad zákon č' 239/2000Sb', o inteqroýané záchrannémsystémua změně někerých
záko|1ů,
Zjkon č'240/2000Sb', o krizoýé|řizenía o změněněkterýchzákonů,zókon č.21]/200a
Sb.' o hospodóřsbjch opatřeníchpro krizotésfuýya o změněněktefýchsouvisejícíchzókonů,
3) Zákon č.8ó/2002 sb. o ochrckě oýzdušía o zněně někteých dalšíchzókonů'
1) Vyhlóšl.aobce Dříteň č.]/2006 o nakládánís komunólnímodpadem.
5) Zákon č.200/1990Sb', o přeslupcích ve zněnipozdějších
předpisů'

