Město Bochov
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,
o ochraně ovzduší na území města Bochova
Zastupitelstvo města Bochov se na svém zasedání dne 27.9.2007, usnesením zn.
UZM/4/75/07 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“), v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na základě § 50 odst. 3 písm. a) b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), k provedení § 3 odst.
5 a přílohy č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší.
Čl. 1
Základní ustanovení
Účelem vyhlášky je omezení koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a jejich
negativního dopadu na zdraví obyvatel. Vyhláška má územní působnost pro katastrální území
Číhaná, Dlouhá Lomnice, Dlouhá Ves, Herstošice, Hlineč, Javorná, Jesínky, Kozlov,
Mirotice, Německý Chloumek, Nové Kounice, Pávice, Pečkovice, Polom, Rybničná,
Sovolusky, Teleč, Těšetice, Údrč, Zlatá Hvězda a Bochov (dále jen na území města Bochov).
Vyhláška je závazná pro všechny právnické a fyzické osoby.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se základní pojmy vymezují takto:
1. Malým spalovacím zdrojem znečisťujícím ovzduší se rozumí zdroj znečišťování
ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW1.
2. Provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší je právnická nebo fyzická osoba, která
zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje, není-li taková osoba, považuje se za
provozovatele vlastník zdroje znečišťování.
3. Palivem se pro účely této vyhlášky rozumí paliva plynná, kapalná a tuhá. Tato paliva
jsou specifikována zvláštním předpisem2.
Čl. 3
Vymezení druhu paliv
Na území města Bochova, kde je provedena plynofikace je zakázáno s účinností této
vyhlášky spalování následujících druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování
ovzduší umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci:
a) hnědé uhlí energetické
b) lignitu
c) uhelných kalů
d) proplástků (uhlí s vysokým podílem hlušiny)
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§ 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
2

Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.
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Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí a dalších látek, které mají
při spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
Čl. 4
Spalování suchých rostlinných materiálů
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vznášením znečisťujících látek stanovuje
město Bochov podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.
Čl. 5
Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
1) Suché rostlinné materiály dle čl. 4 nelze spalovat od pondělí do pátku vždy od 21,00
hod. do 07,00 hod. příštího dne. V sobotu vždy od 12,00 hod. do 07,00 hod. příštího dne.
2) V neděli a ve státem uznaných svátcích podle zvláštního zákona, které jsou dny
pracovního klidu, je spalování suchých rostlinných materiálů zakázáno.
Čl. 6
Dozor
Ke kontrole plnění této vyhlášky jsou oprávněni určení pracovníci na úseku SMM
města Bochov.
Čl. 7
Ustanovení přechodná a závěrečná
Občané, kteří si zakoupili nebo závazně objednali palivo, jenž je zakázáno spalovat
s účinností této vyhlášky mohou toto palivo ještě využít ve svých topných zařízeních
v průběhu topné sezóny 2007/2008 nejpozději však do doby 1 roku od doby nabytí účinnosti
této vyhlášky.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnost 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Miroslav Egert
starosta města

Luboš Chalupný
místostarosta

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce města dne………… a sejmuta dne ....................
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