NAŘÍZENÍ OBCE LETO ICE č.1/2003
O PODMÍNKÁCH
SPALOVÁNÍ SUCHÝCH
ROSTLINNÝCH
,
o
MATERIALU
Rada obce Letonice se na svém zasedání dne 4.6.2003 usnesením č.4/14/03
usnesla vydat na základě § 50 odst.l písm.h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 102 odst.
2 písmo d zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:
ČI. 1
Pálit suchý rostlinný materiál je povoleno pálit ve vyhrazených dnech a čase
za příznivých rozptylových podmínek:
úterý a pátek v čase od 14,00 hod do 18,00 hod
Pokud na uvedené dny v týdnu připadne státní svátek a ostatní svátky dle §§ 1 a
2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o
významných dnech a o dnech pracovního klidu, pálení suchého rostlinného
materiálu se zakazuje.

čt 2
Porušení povinnosti stanovené tímto nařízením fyzickou osobou je
přestupkem dle ustanovení § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 200/1990
Sb. o
přestupcích ( ve znění pozdějších předpisů). Za tento přestupek lze uložit pokutu
do výše 30000,- Kč (slovy třicet tisíc korun).
Porušeni povinnosti stanovené tímto nařízením
právnickou osobou, je
správním deliktem dle ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení). Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 200000,Kč ( slovy dvě stě tisíc korun).
Porušení povinnosti stanoveném tímto nařízením fyzickou osobou, která je
podnikatelem, je správním deliktem dle ustanovení § 58 odst.: 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ). Za tento správní delikt lze uložit
pokutu až do výše 200000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun).
ČI. 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem l.7.2003.
Miloslav Zachoval
starosta
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Jaroslav Zobal
mistostarosta

