
    OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  č. 1/2003
      o ochraně ovzduší

Zastupitelstvo obce Desná se v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 25.6.2003
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
               Účel vyhlášky

Účelem vyhlášky je:
1. Zabezpečení zlepšení stavu ovzduší na území obce Desná
2. Zamezit spalování méně hodnotných paliv a komunálního odpadu malými spalovacími  
    zdroji znečišťování ovzduší na území obce.

Čl. 2
         Povinnosti právnických a fyzických osob

Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím 
vypouštěných znečišťujících látek.

Čl. 3
Působnost vyhlášky

Tato vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Desná a na 
osoby, které jsou vlastníky nemovitostí v katastru obce Desná nebo mají k těmto 
nemovitostem právo užívání.

Čl. 4
 Zdroje znečišťování ovzduší

1. Zdroje znečišťování ovzduší se člení do tří kategorií: velké, střední a malé zdroje 
   znečišťování ovzduší.
2. Malými zdroji znečišťování ovzduší (dále jen malé zdroje znečišťování) podle vyhlášky a  
    podle zákona 86/2002 Sb. jsou:

a) stacionární zařízení ke spalování paliv s výkonem do 200 kW
b) zařízení technologických procesů nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojů

znečišťování.

Čl. 5
 Požadavky na zajištění řádného spalovacího režimu

1. Pro zajištění řádného spalovacího režimu v kotlích ústředního topení lze instalovat pouze  
    schválené kotle na spalování pevných a nebo plynných paliv.
2. V zařízení se nesmí spalovat jiná paliva než ta, která jsou výrobcem zařízení určena.
3. Při výstavbě nových zařízení nebo při modernizaci stávajících zařízení musí být voleny  
    nejlepší dostupné technologie a činěna opatření k postupnému snižování emisí, především 
    přechodem na vytápění zemním plynem.
4. Zakazuje se spalování odpadu. Který obsahuje škodlivé látky nebo tyto škodlivé látky  
    produkuje jeho spalováním. Jedná se zejména o spalování odpadů z pryže, plastů a jiných  
    umělých hmot, textilu ze syntetických materiálů, laminovaného papíru, odpadních ropných 
    látek, ředidel, barev, rozpouštědel apod.
5. V katastru obce je zakázáno volné spalování jakéhokoliv odpadu, s výjimkou zjevně 
    suchého, chemickými látkami nekontaminovaného rostlinného materiálu jako je dřevo, 
    větve a listí, za předpokladu, že nebude ohrožena požární bezpečnost a nebudou tím 



    obtěžování ostatní občané.

Čl. 6
     Povinnosti provozovatelů 

1. Provozovatelé malých zdrojů znečišťování jsou povinni:
    a) Uvádět do provozu a provozovat zdroje znečišťování v souladu s podmínkami pro   
        provoz těchto zařízení, které stanoví výrobci nebo orgány ochrany ovzduší.
    b) Umožnit pracovníkům orgánu ochrany ovzduší nebo jimi pověřeným osobám přístup ke 
         zdrojům znečišťování za účelem zjištění množství znečišťujících látek a kontroly zdroje 
         znečišťování.

c) Plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy.
d) Oznámit provozování zdroje znečišťování orgánu ochrany ovzduší.

2. Povinnosti podle odst. 1 písm. b) a d) se nevztahují na provozovatele malých zdrojů  
    znečišťování (lokální topeniště), které jsou umístěny v bytech, v rodinných domcích a ve 
    stavbách pro individuální rekreaci, pokud takovýto zdroj není pravidelně užíván k výkonu 
    podnikatelské činnosti. 

Čl. 7
        Poplatky

1. Za znečišťování ovzduší jsou povinni provozovatelé zdrojů znečišťování platit poplatky 
    podle množství a druhu vypouštěných znečišťujících látek.
2. O výši poplatků provozovatelů malých zdrojů znečišťování rozhodují a poplatek vybírají 
    orgány obce. Tyto poplatky jsou příjmem rozpočtu obce a musí být účelově vázány 
    k ochraně životního prostředí obce. Výše poplatku se stanoví dle přílohy č. 1 k zákonu
    č. 86/2002 Sb.
3. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
4. Provozovatel zařízení je povinen oznámit výkon zdroje a množství spotřebovaného paliva  
    za každý zpoplatněný malý zdroj znečišťování ovzduší a to podle skutečnosti 
    spotřebovaného paliva předchozího roku do 15. února po skončení poplatkového období.

 Čl. 8
Sankce

Porušení této vyhlášky:
1. fyzickou osobou lze postihnout dle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění 
    pozdějších předpisů.
2. právnickou osobou a podnikatelem při výkonu podnikatelské činnosti může být podle 
    zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších právních předpisů uložena pokuta 
    od 500,- Kč do 100 000,- Kč.

 Čl. 9
                                                                     Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2003.

Kopecký Jaroslav Flídrová Hana
místostarosta obce starosta obce

___________________________________________________________________________
Vyhláška zveřejněna (vyvěšena) dne:                26. 6. 2003
Sejmuta dne:                                                                11. 7. 2003                                                                                        


