OBEC PIČÍN

tel./fax: 318 611 142

Pičín 154

IČO: 00243035

262 25 Pičín

e-mail: picin@quick.cz

SMĚRNICE K PÁLENÍ ODPADŮ A PŘÍRODNÍCH
MATERIÁLŮ
Zastupitelstvo obce Pičín na svém veřejném zasedání konaném dne
26.3.2015 svým usnesením č. 8 schvaluje tento předpis obce Pičín:
Čl. I.
Pálení odpadů na otevřeném ohni
1.Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze
podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály.
2.Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené
dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní
odpady, plasty, gumu, chemické přípravky apod. materiály u jejichž spalování vzniká
velké množství pro člověka škodlivých emisí.
3.Pro fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit
příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji. Při
ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení
a kontakt.
4. Oheň se smí založit pouze na vlastním pozemku,
vzrostlým porostem, loukách a strništích.

nesmí se zakládat na místech se

Čl.II.
Palný den a hlášení pálení
1.V obci Pičín je stanoven palný den na úterý a sobotu.
Čl.III.
Pravidla pro spalování odpadů na zahradě (obecně)
1.Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18-ti let.
2.Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
3.Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na
místě přítomen dozor.
4.Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa při zajištění dalších
bezpečnostních opatření, mělo by se zakládat nejlépe na hliněném podkladu.

5.Vždy musí být k dispozici prostředky, kterými se oheň uhasí - kbelík s vodou, lopatu a
písek, apod.
6.Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
7.Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze
nebo silný vítr.
8.Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů domů s ploty, aut, apod.
9.V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba
provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě příslušnému
operačnímu středisku hasičského záchraného sboru v kraji.

V Pičíně dne 26.3.2015

RNDr. Lenka Kupková, starostka

Stanislav Vokurka, místostarosta

