
Obecně závazná vyhláška obce Přibyslavice č. 1/2012 o zákazu vypalování 

porostu a o zákazu spalování různých materiálů mimo určený čas na území 

obce Přibyslavice 

 

Zastupitelstvo obce Přibyslavice se na svém zasedání dne 27.3.2012 usneslo vydat v souladu 

s ustanovením § 84 odst.2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení tuto obecně závaznou vyhlášku místní opatření ke zlepšení 

životního prostředí v obci. 

I. 

Základní ustanovení 

1) Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo 

dočasně zdržují na území obce Přibyslavice, nebo vlastní či užívají na území obce 

nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí 

svou činnost. 

2) Tato vyhláška je vydávána v souladu se zlepšením ekologických podmínek života 

v obci s následujícími  opatřeními : 

- k pálení ohňů za účelem likvidace suché trávy, větví, listí a podobného odpadového 

materiálu se stanovuje tato možná  doba : 

 

středa v době od 9.00 hod – 20.00 hod 

pátek v době od  9.00 hod – 20.00 hod    

 

- Při zakládání a pálení ohňů je zakázáno pálit veškeré chemické, jedovaté či jiné 

podobné toxické látky 

Přitom je třeba přihlížet na směr větru a k činnostem v sousedních domech, aby nebyly 

kouřem nadměrně zatěžovány osoby v obydlené oblasti, zejména malé děti. 

Veškeré spalované materiály musí být co nejvíce suché, aby spalování probíhalo rychle a 

s minimem kouře. 

3) V zahradních krbech, zahradních ohništích, nebo v otevřených grilovacích zařízeních, 

sloužících k tepelné úpravě pokrmů, lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná 

paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva, nebo materiály nesmějí být 

kontaminovány chemickými látkami. Doba ani období není v tomto případě omezena. 

 

4) Povinnost při spalování 

a) Spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů a porostů 

tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně. 



b) Spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby. 

c) Po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné a bezpečné 

místo. 

d) Spalování předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na 

nekontrolovatelné rozšíření ohně, např. zesílení vetru, bouře apod. 

e) Místo spalování zabezpečit dostatečným božstvím hasicích prostředků : voda, hasicí 

přístroje, lopata, hlína, písek apod. 

f) Je zakázáno plošné vypalování porostů. 

g) Zabezpečit důkladné uhašení ohně po skončení spalování tak, aby nemohlo dojít 

k jeho opětovnému rozhoření. 

h) Zabezpečit průběžné kontroly místa po spalování, s ohledem na místní a klimatické 

podmínky.   

II. 

Závěrečná ustanovení 

1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno 

jako přestupek ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, nepůjde-li o jiný delikt či trestný čin. 

2) Tato vyhláška se vztahuje na zastavěné území obce Přibyslavice. 

3) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Přibyslavice č. 1/2010 ze dne 

2.9.2010 

 

III. 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.4.2012 

 

 

 

 

 

  Aleš Tunkr                                                                                Ing. Jiří Fryč  
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