
                    Obecně závazná vyhláška obce Babice 

                                                                č.   2   / 2009  

                 o  stanovení   podmínek  pro  spalování  a likvidaci rostlinných materiálů v obci Babice  

 

Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 24.8.   2009,  na základě ustanovení  §3  odst.5  a  

§ 50 odst.3  písm. a)  zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění  pozdějších  předpisů  a  

v souladu  s § 10 písm. d)  a  § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění  pozdějších předpisů,  usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje 

Nařízení obce č.1/2003 : 

                                                           

                                                         Článek  1 

                                               Základní ustanovení 

Tato vyhláška stanovuje podmínky pro  spalování  suchých rostlinných  materiálů v otevřených 

ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních na území obce Babice a zákaz 

spalování  taxativně určených rostlinných materiálů, tzv.. bio odpadu. 

 

                                                         Článek  2 

                 Stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů 

1) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo  v  otevřených grilovacích zařízeních lze 

spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály – pro potřebu této vyhlášky se 

rozumí suché větve stromů a křoviny – a plynná paliva určená výrobcem  zařízení, přičemž 

uvedená paliva nebo materiály nesmí být kontaminovány chemickými látkami  1). 

2) Při  spalování  suchých rostlinných materiálů -  suché větve stromů a křoviny -  je nutno 

přihlížet ke stavu ovzduší  i k respektování  zachování nočního klidu  tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému obtěžování  spoluobčanů  kouřem,  například :  za mlhy, silném větru, při 

vzdušné inverzi, v nočních hodinách od 22.00 do 06.00 hodin. 

 

                                           Článek  3 

Zákaz  spalování  taxativně  určených rostlinných materiálů, tzv. bio odpadu 

Vzhledem   k   narůstající  hustotě výstavby rodinných domů  v obci , se  z a k a z u j e  

spalování  následujících rostlinných materiálů  tzv.  bio odpadu  : 

1) Trávy – v mokrém i suchém stavu – patří do kompostu 



2) Listí  stromů –  v mokrém i suchém  stavu – patří do kompostu, nebo  do 

velkoobjemových kontejnerů zajištěných obcí na konci vegetačního období – konec 

listopadu, začátek prosince. 

Poznámka    :    tráva a listí jsou při nedokonalém spalování  zdroji  nebezpečných dioxinů, 

které jsou rakovinotvorné a poškozují imunitní systém a hormonální soustavu. 

3) Větve stromů a  křovin  ve vlhkém stavu – nechat řádně proschnout, nebo  dát  do 

velkoobjemových kontejnerů. 

 

                                                      Článek  4 

                                                       Sankce 

Porušení  této  vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů  2) , pokud se nebude jednat  o  jiný  

správní  delikt nebo o trestný čin. 

 

                                                      Článek  5 

                                                      Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti  dnem    …7.9.. 2009 

 

 

Iva  Kačírková  
starostka obce  

 

 

Vyvěšeno :24.8.2009 

Sejmuto  :7.9.2009 

 

 

1)  § 3 odst. 5 zákona  č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  

2) § 40 odst. 4, odst.8,  odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší ve znění pozdějších 

předpisů.   


