PÁLENÍ BIOODPADU
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s množícími se dotazy a stížnostmi předkládám níže stanovisko ohledně pálení
bioodpadu ze zahrady.
Pálení bioodpadu vzniklého při úklidu zahrady není výslovně zakázáno žádným zákonem České
republiky. Obecně je požární ochrana a její principy obsažena v zákoně č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně. V tomto zákoně jsou upraveny rovněž povinnost právnických osob, fyzických
osob podnikajících a fyzických osob. V ustanovení § 3 tohoto zákona je pak výslovně uvedeno,
že fyzické osoby nesmí provádět vypalování porostů. Je tedy nutné důsledně rozlišovat pálení
odpadu ze zahrady nebo lesa na ohništích a plošné vypalování suchých porostů, které je podle
zákona o požární ochraně striktně zakázáno. Při porušení zákazu umožňuje tento zákon
uložení peněžité sankce, v případě občanů až do výše 25 tisíc korun, právnickým osobám až
půl milionu korun.
Jednotlivé obce dále mohou vyhláškou upravit podmínky pro nakládání s bioodpadem, avšak
v naší obci žádná taková vyhláška vydána nebyla. Obec z ekologického hlediska doporučuje
rostlinné materiály využít do kompostu, přičemž za tímto účelem umožňuje občanům sběr
bioodpadu do biokontejnerů a dále občanům poskytla domácí kompostéry.
Pokud se občané rozhodnou odpady na zahradě spalovat, prosíme o dodržení níže popsaných
základních bezpečnostních opatření:
-

-

Pálení musí kontrolovat osoba, která dovršila věku 18 let.
Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
Ohniště musí být založeno na nehořlavém, např. hliněném podkladu, a musí být
obloženo kameny nebo odkopáno k zabránění rozšíření ohně.
Vždy musí být k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte.
Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze
nebo silný vítr.
Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů
tj. domů, plotů, aut, apod.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba,
která pálí suchý zahradní odpad, povinna okamžitě ohlásit požár na číslo tísňového
volání 112 nebo 150.
Lze pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály.
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…

Dále doporučuji, aby bylo každé pálení preventivně ohlášení Hasičskému sboru, a to
prostřednictvím internetových stránek https://paleni.izscr.cz. Hlášení plánovaného pálení
může zabránit zbytečnému výjezdu hasičské jednotky, která bude přivolána jinou osobou

z důvodu podezření na požár. V případě, že je pálení nahlášeno, budou hasiči kontaktovat
osobu, která pálení nahlásila a mohou tak rychle zjistit, zda je nutný výjezd jednotky či nikoliv.
Závěrem žádám všechny občany, aby byli shovívaví k ostatním spoluobčanům a snažili se
pálení vždy přizpůsobit okolním podmínkám tak, aby nebyli ostatní spoluobčané a sousedé
zbytečně obtěžování imisemi z pálení a předešlo se tak konfliktům a stížnostem.
S pozdravem
Mgr. Lenka Zbytovská, starostka

