Obecně závazná vyhláška obce Medlov Č. 5/2003
o ochraně ovzduší v obci Medlov
Zastupitelstvo obce Medlov schválilo dne 4.12.2003 podle ustanovení § 10 písmo c a § 84
odst. 2 písm., i) zákona Č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o ochraně zeleně v obci Medlov.
Článek 1
Základní ustanovení
Účelem vyhlášky je legislativně zabezpečit ochranu ovzduší na území obce Medlov.
Článek 2
Ochrana ovzduší
1. Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší
2. Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni:
a)
uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu
s podmínkami pro provoz těchto zdrojů
b)
ke spalování používat palivo, které je pro daný druh stacionárního zdroje
určeno
c)
umožnit osobám pověřených obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu
zdroji za účelem ověření kategorie
zdroje, zjištění množství
vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim
k tomu potřebné doklady
3. Obec zakazuje používat ke spalování méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a
příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
Jedná se o hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky
4. V otevřených ohništích lze spalovat pouze suché rostlinné materiály.
5. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo votevřených grilovacích zařízeních
určených k rekreaci občanů lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché materiály a plynná
paliva určená výrobcem, přičemž paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami.
6. Při spalování dle bodu 4 a 5 neobtěžovat vznikajícími zplodinami sousedy a okolní
bytovou zástavbu
Článek. 3
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních předpisů.l)
Článek 4
Závěrečné ustanovení
1.
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena usnesením Zastupitelstvem obce Medlov
a nabývá účinnosti dne: /1.1. ~OOtJ
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I) dle § 46 odst.2 a 3 zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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