Nařízení Města Adamova
č. 4/2003
O podmínkách spalování rostlinných materiálů
Rada města Adamova schválila dne 24.6.2003 podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s § 50 odst.
1 písm. h) a § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů, vydává nařízení Města Adamova o podmínkách spalování rostlinných
materiálů:

Článek 1
Základní ustanovení
Toto nařízení stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
(dále jen materiálů) na území města Adamov.

Článek 2
Podmínky spalování materiálů
1. Spalovat se mohou pouze tyto materiály nekontaminované jinými látkami1):
a) suché dřevo, větve a listí,
b) dřevěné uhlí,
c) suché rostlinné materiály,
d) plynná paliva určená výrobcem.
2. Spalování materiálů dle bodu 1 může provádět každá fyzická osoba starší 18 let, mladší
pouze v doprovodu dospělé osoby (dále jen osoba).
3. Spalování materiálů může být prováděno pouze:
a) na vlastním nebo na pronajatém pozemku, nesmí se jednat o veřejné prostranství,
b) za dobrých rozptylových podmínek.

Článek 3
Oznamovací povinnost
Osoby hodlající provádět spalování většího množství materiálů musí nejméně den předem
na tuto skutečnost upozornit Jednotku sboru dobrovolných hasičů Adamov.

________________
1)

§ 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
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Článek 4
Sankce
Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný čin.2)
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Toto nařízení ruší nařízení č. 1/2003 ze dne 6.2.2003 o podmínkách spalování suchých
rostlinných materiálů a to s účinností ke dni nabytí účinnosti nařízení č. 4/2003.
Článek 5
Účinnost
Nařízení nabývá účinnosti 15 dnů po vyhlášení.

……………………………………….
Stanislav Korábek
místostarosta

……………………………………….
ing. Jaroslav Bernášek
starosta

vyvěšeno: 26.6.2003
sejmuto: 11.7.2003

___________________
2)

§ 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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