
 
17/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 24. 6. 2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 10 
Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů paliv 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna  

o stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů 

pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna. 

 

Rada na své 72/VIII. schůzi pod bodem programu č. 13 doporučila Zastupitelstvu souhlasit  

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv 

ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna.  

 

Příloha: 

- žádost OŽP MMB 

- návrh vyhlášky  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

souhlasí 

 

s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných 

paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna 

 

 

V Brně dne 16. 6. 2021 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 

 

 



Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Odbor životního prostředí 
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Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

statutární město Brno, Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna připravuje novou vyhlášku, kterou má 

město možnost vydat dle § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, (zákon o 

ochraně ovzduší). Týká se zákazu spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích o jmenovitém 

tepelném výkonu do 300 kW, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro 

teplovodní soustavu ústředního vytápění a které zároveň nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa 

instalace, pokud splňují minimální emisní požadavky stanovené pro jednotlivé druhy paliv v příloze č. 11 

zákona o ochraně ovzduší.  

Ministerstvo životního prostředí vydalo 24.11.2020 aktualizovaný Program zlepšování kvality ovzduší 

aglomerace Brno CZ06A 2020+ (dále jen „PZKO“). Jedná se o strategický dokument, který se zpracovává 

v případě, že je v aglomeraci překročen některý imisní limit stanovený v zákoně o ochraně ovzduší. Jedním z 

podpůrných opatření pro zlepšení kvality ovzduší je opatření pod kódovým označením PZKO_2020_P_3 

Obecně závazná vyhláška k omezení spalování pevných paliv, kterou Vám předkládáme ke schválení. 

V období měsíců duben až září dochází k překročení denní koncentrace PM10 50 μg.m-3 na stanicích imisního 

monitoringu pouze výjimečně. Naopak topná sezóna spolu s nepříznivými rozptylovými podmínkami (zejména 

leden až březen) způsobují nárůst dní s koncentracemi vyššími než 50 μg.m-3. V tomto období je častější 

výskyt inverzních situací, kdy pod horní hranicí inverzní vrstvy dochází ke kumulaci škodlivin. Dochází k 

nárůstu koncentrací a při déle trvajících epizodách mohou být překračovány nejenom imisní hodnoty, ale i 

prahové hodnoty pro vyhlašování smogových situací, resp. regulací. 

Návrh vyhlášky zakazuje na celém území města spalování uhlí, uhelných briket a koksu. Toto se týká 

pouze zdrojů s nejhoršími emisními parametry, které spadají do kategorie 1. a 2. emisní třídy na základě 

normy ČSN EN 303-5. Tento článek nabyde účinnosti 1. 9. 2022, tedy až v topné sezóně 2022/2023. 
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Dále v době vyhlášené smogové situace, z důvodu překročení některých prahových hodnot zakazuje na 

území celého města v krbech, kamnech a jiných spalovacích zdrojích, které neslouží jako hlavní zdroj 

vytápění objektu, spalování všech druhů pevných paliv a nevztahuje se na spalovací stacionární zdroje, 

které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění místa instalace, pokud splňují 

minimální emisní požadavky stanovené pro jednotlivé druhy paliv v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší. 

Může nastat v zimním období, při překročení prahových hodnot PM10, NO2 nebo SO2. V našich podmínkách 

se to týká především škodliviny PM10, poslední smogová situace byla na území města Brna vyhlášena v roce 

2017. Podobné omezení je zakotveno i v obecně závazné vyhlášce upravující spalování suchých rostlinných 

materiálů. 

Omezení spalování některých druhů paliv přispěje k odstranění nevyhovujících kotlů na pevná paliva, na které 

se nevztahuje zákon o ochraně ovzduší a tím přispěje k dalšímu snížení koncentrací prachových částic 

a benozo[a]pyrenu. 

Znění vyhlášky vychází z doporučení Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České 

republiky. 

Sdělte prosím neprodleně na email durnova.marketa@brno.cz, kdy bude návrh nové vyhlášky projednán a 

schválen zastupitelstvem Vaší městské části. Výsledek jednání (usnesení zastupitelstva) zašlete neprodleně 

na OŽP MMB nejpozději však do 30.09.2021. Poté proběhne schvalovací proces vyhlášky v orgánech města. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Martin Vaněček 

vedoucí Odboru životního prostředí 

 

Podepsáno elektronicky 

 

 

 

PŘÍLOHY  

Návrh obecně závazné vyhlášky 

 

ROZDĚLOVNÍK 

1. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Ing. Antonín Crha, starosta, Dlouhá 3, 625 00 Brno 

2. Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Miroslav Sojka, starosta, Bosonožské nám. 1,  

642 00 Brno 

3. Úřad městské části města Brna, Brno-Bystrc, JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta, Náměstí 28. dubna 60, 

635 00 Brno 

4. Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice, Ing. Ladislav Kotík, starosta, Bolzanova 1, 618 00 Brno 

5. Úřad městské části města Brna, Brno-Chrlice, Ing. Lukáš Fila, starosta, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno 

6. Úřad městské části města Brna, Brno-Ivanovice, Ing. Jana Bohuňovská, starostka, Mácova 3, 621 00 Brno 

7. Úřad městské části města Brna, Brno-Jehnice, Václav Šicha, starosta, Nám. 3. května 5, 621 00 Brno 

8. Úřad městské části města Brna, Brno-jih, Mgr. Josef Haluza, starosta, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno 

9. Úřad městské části města Brna, Brno-Jundrov, Ivana Fajnorová, starostka, Veslařská 56, 637 00 Brno 

10. Úřad městské části města Brna, Brno-Kníničky, Lenka Ištvanová, starostka, Nová 11, 635 00 Brno 

11. Úřad městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bc. Jakub Hruška, starosta, Bašného 36, 623 00 Brno 

mailto:durnova.marketa@brno.cz
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12. Úřad městské části města Brna, Brno-Komín, Mgr. Milada Blatná, starostka, Vavřinecká 15, 624 00 Brno 

13. Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Ing. Karin Karasová, starostka, Palackého tř. 59, 612 

93 Brno 

14. Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, Mgr. Břetislav Štefan, starosta, Jírova 2, 628 00 Brno 

15. Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, Ing. Klára Liptáková, starostka, Selská 66, 

614 00 Brno 

16. Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky, JUDr. Michal Marek, starosta, Hudcova 7, 621 00 Brno 

17. Úřad městské části města Brna, Brno-Nový Lískovec, Ing. Jana Drápalová, starostka, Oblá 75a, 634 00 

Brno 

18. Úřad městské části města Brna, Brno-Ořešín, Mgr. Jan Levíček, starosta, U Zvoničky 12/4, 621 00 Brno 

19. Úřad městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta, 

Palackého nám. 11, 621 00 Brno 

20. Úřad městské části města Brna, Brno-sever, Mgr. Martin Maleček, starosta, Bratislavská 70, 601 47 Brno 

21. Úřad městské části města Brna, Brno-Slatina, Jiří Ides, starosta, Tilhonova 59, 627 00 Brno 

22. Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Mgr. Vladan Krásný, starosta, Oderská 4, 625 00 

Brno 

23. Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta, Dominikánská 2, 601 69 

Brno 

24. Úřad městské části města Brna, Brno-Tuřany, Radomír Vondra, starosta, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 

25. Úřad městské části města Brna, Brno-Útěchov, PhDr. Zdeněk Drahoš, starosta, Adamovská 6,  

644 00 Brno 

26. Úřad městské části města Brna, Brno-Vinohrady, PhDr. Jiří Čejka, starosta, Velkopavlovická 25, 628 00 

Brno 

27. Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Mgr. Lucie Pokorná, starostka, Horova 28, 616 00 Brno 

28. Úřad městské části města Brna, Brno-Žebětín, Ing. Vít Beran, starosta, Křivánkovo nám. 35,  

641 00 Brno 

29. Úřad městské části města Brna, Brno-Židenice, Mgr. Aleš Mrázek, starosta, Gajdošova 7, 615 00 Brno 

 

 
 



 

 

 

Statutární město Brno 
 

Obecně závazná vyhláška č.  
 

kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních 
zdrojích na území statutárního města Brna 

 
_____________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo města Brna se na Z.. / ..  zasedání konaném dne ………  2021 pod bodem č.   usneslo 
vydat na základě zmocnění § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato vyhláška stanoví zákaz spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích. 

 
 
 
 

Článek 2 
Zákaz spalování uhlí, uhelných briket a koksu 

 
Na celém území statutárního města Brna se ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém 
tepelném příkonu 300 kW a nižším zakazuje spalovat uhlí, uhelné brikety a koks. 

 

 
 

 
Článek 3 

Zákaz spalování pevných paliv po dobu smogové situace 
 

1) Po dobu trvání smogové situace 1) vyhlášené na území aglomerace Brno při 
překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot 2) stanovených jiným právním 
předpisem se na celém území města Brna zakazuje v krbech, kamnech a jiných spalovacích 
stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní 
zdroj vytápění objektu, spalovat všechny druhy pevných paliv. 

2) Informace o vyhlášení smogové situace se zveřejní na úřední desce Magistrátu města Brna a 
na úřední desce jednotlivých úřadů městských částí. Informace může být rovněž zveřejněna způsobem 
v místě obvyklým. 

 
____________________________ 

 
1) § 10 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: „Vznik smogové situace a její ukončení 
vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje 
inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky 
provozu podle odstavce 3.“ 
2) Příloha č. 6 část 1 a 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví smogové 
situace a podmínky jejich vzniku a ukončení. 

 



 

 

 
 

Článek 4 
Výjimky ze zákazu spalování pevných paliv 

 
Zákazy stanovené v čl. 2 a čl. 3 odst. 1 se nevztahují na spalovací stacionární zdroje, které slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které zároveň nejsou navrženy rovněž pro 
přímé vytápění místa instalace, pokud splňují minimální emisní požadavky stanovené pro jednotlivé 
druhy paliv v jiném právním předpisu3). 

 
 
 
 

Článek 5 
Sankce 

 
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů4). 

 
 
 
 

Článek 6 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení s výjimkou čl. 2, který nabývá 

účinnosti dnem 1. září 2022. 

 

 

  

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková 

primátorka města Brna 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 
Mgr. Petr Hladík 

1. náměstek primátorky města Brna 
                                                 podepsáno elektronicky 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

3) § 17 odst. 1 písm. g) a § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
4) § 23 odst. 1 písm. f), § 25 odst.4 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 


