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O SPALOVÁNÍ  ROSTLINNÝCH   MATERIÁLŮ 
 
 
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 15. 6. 2006 usnesením č. 1665/06 usneslo 
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v  souladu s ustanovením  § 3 odst. 5 a § 50 odst. 3 
písm. a)  zákona  č.  86/2002 Sb.,  o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 
 

Čl. 1 
Předmět, působnost a závaznost  vyhlášky 

 
1. Vyhláška za účelem zlepšení kvality ovzduší na území města Šumperka zakazuje spalování  

rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích 
zařízeních.  

 
2. Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické 

osoby při jejich nakládání s rostlinným materiálem na území města Šumperka (k.ú. Šumperk, k.ú. 
Dolní Temenice, k.ú. Horní Temenice). 

 
Čl. 2 

Základní pojmy 
 

Rostlinným materiálem se pro účely této vyhlášky rozumí biologicky rozložitelný materiál ze zahrad, 
sadů, parků a ostatních pozemků s výjimkou kusového dřeva včetně přirostlé kůry a s výjimkou 
dřevěného uhlí. Jedná se zejména o tyto druhy materiálů: tráva, seno, sláma, listí, jehličí, piliny, kořeny 
a stonky bylin, květenství a plody bylin a dřevin, kůra (nepřirostlá). 
 

Čl. 3 
Nakládání s rostlinným materiálem 

Povinnosti při nakládání s rostlinným materiálem 
 

1. Na území města Šumperka se zakazuje spalování  rostlinných materiálů v otevřených ohništích, 
zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.  

 
2. Zákaz uvedený v odstavci 1 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 1).       

 
3. Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob lze: 

a) kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob nebo na pronajatých pozemcích, 
b) odkládat ve sběrném dvoře (ul. Anglická 1, Šumperk), 
c) odkládat do označených sběrných nádob určených pouze  pro tyto složky odpadu, 
d) odkládat na jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr pro tyto složky odpadu,  
e) využívat nebo odstraňovat na náklady těchto osob jiným vhodným způsobem v souladu s touto 

vyhláškou a dle  zvláštních právních předpisů 2), 3), 4).     
 
4. Rostlinný  materiál  vzniklý  při činnosti fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických 

osob lze: 
a) kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob  nebo na pronajatých pozemcích, 
b) předávat  na náklady  těchto osob  do kompostárny  (provozovna Na Střelnici 633, Rapotín, 

SITA CZ a.s.), 
c) využívat nebo odstraňovat na náklady těchto osob jiným vhodným způsobem v souladu s touto 

vyhláškou a dle zvláštních právních předpisů  2), 3). 
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Čl. 4 

Sankce 
 
 Na porušení povinnosti stanovené touto vyhláškou se vztahují zvláštní právní předpisy 5), 6).    
 

Čl. 5 
Kontrolní činnost 

 
Dodržování povinnosti  stanovené  touto  vyhláškou kontroluje Městská policie Šumperk a pověření 
pracovníci  Městského úřadu Šumperk.    
 

Čl. 6 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2006. 

 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.      Ing. Marek Zapletal v.r. 
      starosta města           1. místostarosta 

                  
                                        
 
 
                                                 
1)  např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o   krizovém  řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o  hospodářských  
opatřeních  pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  předpisů  

 
2)  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
3)  zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
 
4)  Obecně závazná vyhláška Města Šumperka, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města 
Šumperka a systém nakládání se  stavebním odpadem vznikajícím  na území města Šumperka. 

 
5)  § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
6)  § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Vydává Město Šumperk 


