NaŘÍznilÍ oBCE ru<;vÁ VEs ť:"[lŽq}02 O PoDnaÍxnÁcH
SPALovÁn Í Rff S"t LrxxÝct-l MATERIÁIŮ
obecní zastupitelstvo obce Nová Ves se usnes]o poclle $ 84 odst. 3
zák.č,128l2000 o obcíchvydatporlie $ l l tclhot*zákona anazák1oadě $ 3 odst.
5 a $ 50 odst. 1 písm. h) zákona č,.86l#2 Sb." o ochraně oryzduší r.e znění
pozděj šíchpředpisů toto našíz,er:í'
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1) Toto naŤízenířešíspaiová.i:í rostiinnýi:il m:rteriáiů v otevřených olrništích,
zahradních krbech nebo V ot*o/t{*ných griicvacích zařízeniďr na správním
uzemi obce Nová Ves.
2) Toto naŤízeníje závazné pro všechnv tyz;itké osobY. ýzické osoby
oprávněné k podnikání a prťrvnici<ti osclr"y'. k{,eré Se na uzemí obce zdrŽuji.
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ZÁK í'.{ [rNí Posel Y
1) Rostlinný materiálje biol*gír:k'1i rcizložii';.i,-iý rrrateriá| ze za'arad, sadů a
ostatních pozemkťr. Zejrrrér.la se i*rinii r: t\,|'* ciruhy materiálů * jehiičí.
kořeny a stonky bylin, růra" l<r,šfgnst'li a niod'r,'byiin a dřevin. letorosty

2)

( nedřevnatělé r,yhonky ,-iř*.u'ir' i, list,i. 1'iiiitl3i" SellÚ, t,ráva e;ror1.
Původce rostlinného rnaír:l-iálrr.je tiaŽelá i:1'l;;igp.i csoba, ťyzická osoi:a
oprávněná k podnikání a p:rál'nická osoba při
"iejíŽ člnnosti vzniká

rostlinný materiál.
3) oprávněná osoba je kaŽdá *|icí určená cscba, která je oprávnšná
k nakládání s odpady pocÍle zvjlištrríhoprál'n{řrc předpisu.r;
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OBECNÍ P0vHN-F{C}sTt
1) V otevřených ohništích. zahracjltíclr krlieeh nebc v oievřených gritovacích
zařízenich lze spalovat jer; dřev*, dřevěné uhlí a plynná paliva určená
výrobcem. Písemně uvederrá paíiva nebo rrateriál1'rresmějí být
kontaminovány chemickÝmi látkarrii"
Článet< +
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1) Na správním uzemí obce h{ová Ves .je zal<azáno spalování rostlinných
materiálů v otevřených clhništích, zahradr:íclr krbeeh nebo v otevřených
gri ovac í c h zař ízeních.
2) Zákon uvedený v odst.1 se nevztahuje na prá'ce při odstraňování následků
nebezpečných epidemií a Ži.",elrrých e jín;řch lrizových sitLrací
prováděných v souladu se zvlášlrrími p;*ei.íiiisy.z1
3) S rostlinným materiálern lze r:akláriat i; zbti',iar'at se ho porrze způsobem
stanoveným tímto nařízen ír.t a zvl áš,i,ri í rni p rávn ínr i předpi S}. ..e;
4) Rostlinný materiál vzniklý při čiarnosti fyz;lckých csob buce:
a) kompostován na pozemcíclr ve r,lastnictvi těchto osclt-l
b) na vlastní náklad cch,er:eri na sklaciště chlévskémn'v ZD
c) spalov án namístě k tolnu urČenérr:{JÚ u přítcrku do
.,
.. Podnoveského tvbníku
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POVINI\OSTI VLAsTF{Ít<{i a ř'{-;v$É}CŮ nosruNNÉHG
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Vlastníci a původci rostlinného rnateriálrr jsc}'J U*r,'inni oele dne účinnostitohoto
nařízení nakládat s rosilinným mareriáiem a zbar Ůvat S€ liei v soulaelu s tímto
nat

ízeníma zv\ áštními právn
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POVINNOST} OB{JE
obec Nová Ves je povinna zajistit vh*rlný způsc* pro odstranění rostiinných
materiálů podle zvIáštních právn í cl-r př odp i sů. ; ..l ;

Čiánek'l
Porušení povinností daných tímio naříeenírr'ib:-ld* postihováno jako přestupek
podle zvláštních právních přeclpisů"si híello iak<l :iprávní e1elikt podle zvláštního
právního předpisu .-l;

Clánek 8

KoNTROLNÍ {]EN'\oST
Dohled nad dodržování těchtei nal*ízeníprováďí RK a zastupíteistvo obee.
ťlárrek 9

uČmixrlsr
Toto nařízení nallÝvá účinnosl,iilne 1 .6"2002

Jaroslav Bauer
starosta obce

Jan Borovka
zástupce starosty
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