Pálení odpadu
V otevřených ohništích je dle § 16 odst. 4 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, povoleno spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami (jedná se o všechny
části rostlin i stromů). Pokud dojde ke spalování jiných
materiálů, např. vlhkých rostlinných materiálů, chemicky
ošetřeného dřeva (okenní rámy, dřevotříska, dřevo
ošetřené lakem nebo barvou), igelitů, plastů, apod.,
je možno uložit za tento přestupek sankci až do výše
50.000 Kč.
Vzhledem k problematickému zajištění úplného proschnutí rostlinného materiálu, který by se dal
dokonale spálit, je vhodnějším způsobem jak naložit s biologicky rozložitelným materiálem
ze zahrady jeho kompostování. Kompost lze dále využít zapravením do záhonů. Pokud máte
možnost, větve z ořezů dřevin štěpkujte a přidávejte do kompostu. Listí je možno ponechat pod
stromy (případně ho shrabejte ke kmeni).
Bránit svá práva je možné také soukromoprávní cestou, v daném případě podáním civilní,
tzv. „sousedské” žaloby proti původci zdroje znečištění či zápachu. Podle § 1012 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrům
závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem
je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Dle § 1013 občanského zákoníku se vlastník musí zdržet
všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním
poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje
se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů
a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
Takovouto
žalobou
je
však
zřejmě
možné
domáhat
se
povinnosti
zdržet
se obtěžování kouřem, pachem nebo vážného ohrožování výkonu práv i v případě, že jsou
dodrženy všechny právní úpravou stanovené limity, a veřejnoprávní cestou tedy danou situaci
řešit nelze. Důležité je, že dojde k naplnění situace předpokládané § 1012 a § 1013 občanského
zákoníku.
Jestliže však zvolíme tuto cestu obrany, je nutné si uvědomit, že žalobce nese důkazní břemeno.
Musí si opatřit důkazy jako např. odbornou studii, příp. svědectví. Za tímto účelem je možné
obrátit se přímo na autorizovanou osobu, která jinak provádí měření dle zákona o ochraně
ovzduší, nebo na Společenstvo kominíků ČR, jež je pověřenou právnickou osobou, která
vykonává některé činnosti při zjišťování znečištění. Také je možné spolupracovat s některým
ze soudních znalců v tomto oboru. Bohužel je ovšem nutné počítat s tím, že soudní spor může
trvat v řádech měsíců, resp. zpravidla i let.
Víte, že:
• při
spalování
odpadů
na
otevřených
ohništích
vzniká
velké
množství
pro člověka škodlivých emisí, které zůstávají ve vzduchu ve výšce 10 m a poté klesají zpět
na zem
• vypalování porostů (trávy) může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu, smrt
nebo popálení malých zvířat (např. ježků)

Bc. Lenka Hlaváčková, DiS.
MěÚ OVŽP Nový Bydžov

