
NAŘÍZENÍ č. 1/2004 OBCE VĚCOV 

o stanovení podmínek spalování některých druhů paliv v obci Věcov, 

místní části Jim. Pavlovice a Rož. Paseky 

 

Rada Obce Věcov se na svém zasedání dne 27.10.2004 usnesla vydat na základě ustanovení § 

50 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a o změně některých 

zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, toto nařízení obce: 

 

Čl. 1 

Předmět, působnost a závaznost nařízení 
1.   Toto nařízení zakazuje spalování některých níže vyjmenovaných druhů tuhých paliv 

v obci Věcov, místní části Jim. Pavlovice a Rož. Paseky. 

2.   Toto nařízení je závazné pro všechny provozovatele malých zdrojů znečištění, které se na 

území obce nacházejí. 

 

Čl. 2 

Povinnosti fyzických, podnikajících osob a právnických osob 
V rodinných a bytových domech, rekreačních objektech a v objektech sloužících k podnikání  

v obci Věcov, části obce Jim. Pavlovice a Rož. Paseky se zakazuje používat k vytápění tyto 

druhy paliv: 

1) hnědé uhlí energetické 

2) lignit 

3) uhelné kaly 

4) proplásky 

Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při 

jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.  

Všem fyzickým osobám, které provozují jakékoliv spalovací zdroje se zakazuje 

spalování jakýchkoliv jiných materiálů než jsou paliva určená výrobci těchto spalovacích 

zdrojů. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění, především plasty, textil, gumu, pevné a kapalné ropné produkty. 

 

Čl. 3 

Sankce 
Porušení povinnosti stanovených tímto nařízením lze postihovat dle zvláštních předpisů 

(zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění), nejedná-li se o čin přísněji 

trestný. 

 

Čl. 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

 

 

 

……………………..      ………………………… 

Zdeněk Vraspír      Eva Laštovicová 

starosta       místostarostka 


