
NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROV č. 2/2003, 
kterým se zakazují některé druhy paliv 
pro malé spalovací zdroje znečišťování  

 
Rada města Přerova vydala dne 20. března 2003 podle §11 odst.1 a §102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a §50 odst.1 písm.g) zákona č.86/2002Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení města, 
kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování (dále jen „nařízení“): 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Nařízením se za účelem zlepšení kvality ovzduší na území města Přerova (dále jen „území 
města“) zakazuje užívat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování. 

 
(2) Nařízení se vztahuje na všechny malé spalovací zdroje1 na území města. Malým spalovacím 

zdrojem  se přitom rozumí zdroj znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 
MW. 

 
Článek 2 

Zakázané druhy paliv 
 

Na území města se zakazuje užívat pro malé spalovací zdroje tyto druhy paliv: hnědé uhlí 
energetické, lignit, uhelné kaly, proplástky.2

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Nařízením nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti vyplývající z platných právních 
předpisů.3 

(2) Porušení nařízení bude postihováno podle platných právních předpisů.4 
(3) Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2003. 
 
 
 
 
 
 

Jindřich   V a l o u c h     Mgr. Elena   G r a m b l i č k o v á 
         starosta města          místostarostka města 

 
                                                 
1 viz §4 odst.5 písm.d) zákona č.86/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů 
2 viz příloha č.11 k zákonu č.86/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů 
3 např. zákon č.86/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů 
4 zákon č.200/1990Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č.128/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů 



M Ě S T S K Ý     Ú Ř A D     P Ř E R O V 
odbor životního prostředí 

 
Se sídlem: Bratrská 34, Přerov I - Město      Č.j.: ŽP/03/Ju 
Adresa pro doručování: Bratrská 34, Přerov 2, 750 11    Dne: 12. února 2003 
          Vyřizuje: RNDr. P. Juliš 
Telefon:  581 268 232           
E-mail: pavel.julis@mu-prerov.cz           
 
 
Věc: Žádost o připomínkování návrhu nařízení města 
 

Na základě požadavku Státního fondu ŽP ČR je město Přerov, hodlá-li žádat o odklad 
vyúčtování státního příspěvku na plošnou plynofikaci, povinno mj. vydat podle §50 odst.1 
písm.g) zákona č.86/2002Sb. nařízení, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé zdroje 
znečišťování. Návrh výše uvedeného nařízení Vám zasíláme přílohou k připomínkování. 

 
Rozsah omezení (druh zdroje, výčet paliv, výčet zákazů či povinností) je striktně vymezen 

zákonem (jde o nařízení nikoliv OZV), nicméně si dovoluji požádat zejména právníky, aby 
věnovali pozornost článku 3, a to – komu se zakazuje… Návrhem se sleduje reálná 
postihnutelnost přestupce ve správním řízení. Ostatní pak žádám o posouzení termínu účinnosti. 
Návrh dává možnost provozovatelům malých zdrojů „dopálit letošní zásoby sirnatých paliv“ a 
připravit se v dostatečném předstihu na novou topnou sezónu. 

 
Se svými připomínkami, námitkami a návrhy se laskavě obracejte přímo na mne (Juliš 232), a 

to nejlépe ústně. 
 
 
Děkuji za spolupráci 
 
         RNDr. Pavel Juliš 
        vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Obdrží: 
Kancelář tajemníka 
Kancelář starosty – všem uvolněným členům zastupitelstva 
Odbor rozvoje 
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