
 MĚSTO Modřice 

Zastupitelstvo města Modřice 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, 

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
 
Zastupitelstvo města Modřice se usneslo na svém zasedání dne 5. září 2016 na základě ust. 
§ 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně 
závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za 
účelem jeho odstranění. 

2. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými 
látkami. 

3. Otevřeným ohništěm se pro účely této vyhlášky rozumí ohraničený venkovní prostor pro 
založení  otevřeného ohně. 

4. Vyhláška se nevztahuje na spalování dřeva, dřevěného uhlí a plynných paliv, určených 
výrobcem, v zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních. 

 
Článek 2 

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů 
Suché rostlinné materiály lze spalovat pouze ve středu a v pátek v době od 9.00 do 11.00 
hodin a v době od 16.00 do 20.00 hodin. Ukončením spalování se rozumí uhašení doutnajícího 
popelu. 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Za porušení povinností uložených touto vyhláškou lze uložit sankce dle zvláštních 
právních předpisů.1 

2. Kontrolou dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky je pověřena Městská 
policie Modřice.  

3. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhlášku č. 11/2009, Podmínky 
pro spalování rostlinných materiálů, která byla schválena na zasedání Zastupitelstva 
města Modřice 14. prosince 2009. 

4. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2016. 
 
 
 
 
 …………………………………………. ………………………………………. 
 starosta města místostarostka města 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu: 9. 9. 2016   Sejmuto z úřední desky Městského úřadu: 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

                                                           
1
 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 


