KOMPETENCE OBCE, V PROBLEMATICE SPALOVÁNÍ ODPADU, ČI OBTĚŽOVÁNÍ
OKOLÍ KOUŘEM
Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
§ 50
Obce
(1) Obecní úřad
a) je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního
zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u
malých stacionárních zdrojů,
b) zpřístupňuje informace podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů,
c) rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů
podle § 19 odst. 6,
d) nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f), ukládá
opatření k nápravě těchto závad podle § 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené
povinnosti,
e) může vypracovat místní program ke zlepšení kvality ovzduší,
f) může vypracovat místní program snižování emisí znečišťujících látek podle § 6 odst. 5,
g) vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, které
nepodléhají regulaci podle § 8 odst. 3, a k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování;
pokud jde o zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje, informuje o porušení povinností
inspekci,
h) vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací
povinnost, a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu,
i) vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní předpis, při kterých vznikají
emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší. Pro tyto látky může stanovit fugitivní emisní limit v závislosti
na kvalitě ovzduší v daném místě.
(2) Obecní úřad kontroluje
a) dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle § 12 a § 19 odst.
16 za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení
nebo omezení provozu těchto zdrojů,
b) dodržování přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem u
provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty,

c) účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích
zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f); touto činností může pověřit odborně způsobilé právnické
nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu,10)
d) dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a za jejich porušení ukládá pokuty.
(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou
a) stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle § 3 odst. 5 nebo toto
spalování zakázat; při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám,
stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby,
b) zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování; seznam těchto paliv je
uveden v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
c) v oblasti opatření proti světelnému znečištění regulovat promítání světelných reklam a
efektů na oblohu.
(4) Obec může vydat v přenesené působnosti nařízení, kterým stanoví nízkoemisní
zónu podle § 7a
§ 18
Spalování odpadu a odpadních olejů
(1) Odpad podle zvláštního právního předpisu7) včetně odpadních olejů podle tohoto
právního předpisu7) může být provozovateli spalován nebo spoluspalován jen ve spalovnách
odpadů nebo ve zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojích povolených pro
spoluspalování odpadu příslušným orgánem ochrany ovzduší podle § 17 odst. 2 písm. c) nebo
f).
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(4) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad provozovateli malého
stacionárního zdroje, poruší-li alespoň jednu z povinností stanovených v § 3 odst. 3, 4, 9 nebo
v § 12 odst. 1.
§3
Povinnosti právnických a fyzických osob
(1) Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství
jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích
právních předpisů.
(3) Výrobky s obsahem těkavých organických látek včetně pohonných hmot lze
vyrábět, dovážet, prodávat, označovat, přepravovat, přečerpávat, skladovat a používat jen v

souladu s požadavky na jejich kvalitu a na způsoby nakládání s nimi stanovenými prováděcím
právním předpisem.
(4) Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými
výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoprovozních
parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší
podle § 11 odst. 2, je zakázáno. Tento zákaz se nevztahuje na zdolávání požárů a na práce při
odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací
prováděných v souladu se zvláštními právními předpisy.6)
(5) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva
určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro
spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování zakázat,
pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu.7)
§ 12
Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování
(1) Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz
těchto zdrojů,
b) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem
ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického
stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady,
c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, obecnímu úřadu
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1,
e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat
kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti,
(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f) a g) se nevztahují na provozovatele malých
stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální
rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

(8) Pokutu ve výši od 1 000 do 10 000 Kč uloží obecní úřad provozovateli malého
stacionárního zdroje, který nesplnil
a) opatření ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1, nebo
b) pravomocné rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje.
(10) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad osobě, která
poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5.

