
X. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 04.03.2020 
 
Věc: Materiál k bodu 2 - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
ve statutárním městě Brně 

 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice V Brně dne 22.01.2020 
Zpracovatel: Mgr. Ilona Kašparovská 
 
 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Úřad městské části obdržel dne 10.01.2020 od Odboru životního prostředí MMB upozornění 
na připravovanou novelu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, 
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním 
městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 
č. 14/2013, č. 9/2015 a č. 19/2017. 
 
Návrh obecně závazné vyhlášky projednala Komise životního prostředí na svém zasedání 
dne 13.01.2020 a doporučila jeho schválení v předloženém znění, které stanovuje podmínky 
spalování suchého rostlinného odpadu v k. ú. Bohunice pouze první sobotu v měsíci 
v období od 01.03. do 31.10. v době od 08:00 hod. – 18:00 hod. a celoročně v době od 
08:00 hod. – 20:00 hod. v území mezi ulicemi Kamenice a Vinohrady, v území jižně od 
vodního toku Leskava a východně od ulice Ukrajinská. 
 
Rada MČ doporučuje zastupitelstvu ponechat současné znění přílohy obecně závazné 
vyhlášky beze změn. 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
souhlasí 
 
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro 
spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, který je přílohou č. 8 
zápisu 
 
ukládá 
 
vedoucí Odboru technických služeb zaslat na Odbor životního prostředí MMB. 
 
 
 
 
Příloha: Kopie dopisu OŽP MMB ze dne 09.01.2020 včetně přílohy 
 Kopie zápisu Komise životního prostředí ze dne 13.01.2020 
 Kopie obecně závazné vyhlášky č. 19/2017 


