
OBEC SULÍKOV 
 

Obecně závazná vyhláška obce Sulíkov č. 2/2014, 
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci  

 
 Zastupitelstvo obce Sulíkov se na svém zasedání dne 30.4.2014 usnesením č. 12/42/2014 
usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 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, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec 

podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených 

ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních v katastru obce Sulíkov a 

Vřesice. 

2. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze bez 

omezení stanovených v čl. 3 spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená 

výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými 

látkami.  

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely této vyhlášky se vymezují dále uvedené pojmy: 

Rostlinným materiálem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí biologicky rozložitelný 

materiál ze zahrad, sadů, parků a ostatních pozemků, s výjimkou suchého kusového dřeva včetně 

přirostlé kůry, chrastí a šišek. Zejména se jedná o jehličí, kořeny a stonky bylin, nepřirostlou kůru, 

květenství a plody bylin a dřevin, listí, piliny, seno, slámu a trávu, shrabané listí.  

 

Čl. 3 

Vymezení podmínek pálení rostlinného materiálu 

1. Rostlinný materiál je nutno v maximální možné míře kompostovat 

2. Je povoleno pálení pouze suchého rostlinného materiálu z prořezu stromů a keřů, suchého 

listí, suché trávy a suchých rostlinných zbytků a to na vlastních pozemcích, a to pouze každý 

čtvrtek od 8:00 do 20:00. 

3. Pálení mokré trávy a dalších rostlinných materiálů, jakož i pálení chemicky kontaminovaného 

materiálu je přísně zakázáno! 

4. dále je zakázáno pálení: 

- v době inverze 

- v době dlouhodobého sucha 

- za silného větru 

5. Po celou dobu pálení musí být zajištěn trvalý dohled osoby starší 18 let.  



6. Ten, kdo pálení provádí, je povinen zajistit maximální ohleduplnost vůči okolí, zejména 

minimalizovat obtěžování ostatních osob kouřem z pálení.  

7. Po skončení pálení musí být ohniště důkladně uhašeno. 

8. Pálení musí být prováděno v souladu s platným požárním řádem a za dodržení podmínek 

bezpečnosti práce. Za případné nedodržení protipožárních předpisů a případně vzniklou 

škodu je odpovědná osoba, která pálení provádí.  

 

Čl. 4 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů*. 

2. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může starosta na základě žádosti občana 

povolit výjimku z dodržování podmínek stanovených v čl. 3. 

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne vyhlášení na úřední desce.  

   

 

Hana Pokorná                                                                                                             Pavel Jež 

    starostka                                                                                                               místostarosta 

 

*§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 01.05.2014  

Sejmuto z úřední desky dne ____________________________ 


