Vyhláška
o čistotě a pořádku obce

Újezdec
Obecní zastupitelstvo v Újezdci se usneslo dne 4. března 1998 vydat podle § 16 zákona ČNR č. 367/90 Sb., ze
dne 4. září 1990 toto obecně závazné nařízení.
Čl. 1
Udržování čistoty veřejných prostranství a komunikací

1. Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání,
2.

odpovídající jejímu určení. jsou to zejména místní komunikace, parky, hřiště, a parkoviště. V případě
pochybnosti o tom, co je veřejné prostranství, rozhoduje obecní zastupitelstvo.
Na místech uvedených v článku 1 je zakázáno zejména: znečišťování jakýmikoliv odpadky, vpouštění
odpadních vod, mytí motorových vozidel, stavění popelnic mimo den jejich vyvážení a jejich přeplňování.
V případě jakéhokoliv znečištění, je znečišťovatel povinen toto neprodleně odstranit.
Čl. 2
Užívání veřejných prostranství k jiným účelům

1. Používat veřejná prostranství k jiným účelům než jsou určena, např. pro skladování, obchodní účely,
2.

3.

parkování, lze pouze se souhlasem obecního úřadu a za podmínek jež určí. Za používání veřejného
prostranství je možno uložit placení poplatku, jehož výši určí obecní úřad.
Na veřejných prostranstvích je dovoleno skládat a nakládat různé materiály a výrobky jen tehdy, jestliže to
nelze provést bez zvláštních obtíží mimo, tedy ve dvoře, průjezdu atp. V takovém případě musí být naložení
a složení co nejrychlejší. Složený materiál musí být z veřejného prostranství neprodleně odstraněn.
V případě, že došlo při nakládání či skládání ke znečištění veřejného prostranství, je povinností příjemce
okamžitě znečištění odstranit a uvést prostranství do původního stavu.
Při používání veřejného prostranství k prodejním účelům, je prodávající povinen v blízkosti své prodejny
udržovat pořádek a čistotu, obstarat odpadkové koše a tyto pravidelně vyvážet.
Čl. 3
Vodní toky, nádrže a studně

Do všech rybníků, nádrží, potoků a studní je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty a vypouštět látky, které by
mohly ohrozit čistotu vod ve smyslu zákona o jejich ochraně. Stejná nařízení platí pro ochranná pásma vodních
zdrojů. Terénní úpravy, meliorace, rekultivace a odběr vody je možný pouze se souhlasem správce toku.
Čl. 4
Čistota ovzduší
Znečišťování ovzduší dýmem, prachem nebo zápachem nad obvyklou míru, vypalování staré trávy a spalování
předmětů, při kterých se uvolňují toxické látky, je zakázáno.

Čl. 5
Podmínky pro jízdu motorových vozidel
Zakazuje se jízda vozidel, která sama, nebo svým nákladem znečišťují vozovku. Při přepravě nákladů musí být
tento zabezpečen tak, aby rozprašováním, rozsypáváním nebo odkapáváním nemohl znečišťovat vozovku, nebo
ovzduší.
Při zastavení, nebo stání vozidla nesmí toto obtěžovat okolí bezdůvodným chodem motoru. Parkování
nákladních automobilů, traktorů a stavebních strojů v nočních hodinách, je na veřejném prostranství a místních
komunikacích zakázáno.
Čl. 6
Odstraňování nepotřebných věcí a materiálů
Občané, organizace a podnikatelé odkládají nepotřebné věci, zařízení a materiál na vyhrazenou skládku. je
zakázáno skladovat tyto materiály na veřejném prostranství bez souhlasu obecního úřadu. V případě
separovaného sběru odpadků, jsou občané povinni provádět třídění odpadu.
Čl. 7
Udržování čistoty na pozemcích užívaných občany a podnikateli
Všichni občané a podnikatelé jsou povinni udržovat čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku, nebo
nemovitosti a nesmí narušovat vzhled nebo životní prostředí obce.
Čl. 8
Chov zvířat
Chovat jakékoliv zvíře je dovoleno jen v řádně vybudovaných a vhodně umístěných objektech za dodržování
příslušných hygienických a veterinárních předpisů. Není dovoleno volné pobíhání zvířat po veřejných
prostranstvích a komunikacích. Pokud zvířata způsobí škodu či újmu na zdraví jiným občanům, je povinností
majitele takového zvířete tuto škodu uhradit.
Pes, který pokousal člověka, musí být neprodleně vyšetřen veterinárním lékařem na útraty majitele a potvrzení o
jeho zdravotním stavu vydáno zraněné osobě.
Jakékoliv týrání zvířat je zakázáno.
Čl. 9
Ochrana zeleně, živočichů a krajiny
Kácení stromů a keřů je možné jen v době vegetačního klidu.
Jakékoliv poškozování zeleně a živočichů je zakázáno.
Je zakázáno ukládat jakýkoliv odpad mimo vyhrazenou skládku, či jiným způsobem poškozovat životní
prostředí.
Dále je zakázáno poškozování historických památek, obecně prospěšných zařízení, turistických značek a všech
účelových zařízení státní ochrany přírody.
Povolení táboření je možné jen se souhlasem obecního úřadu, který stanoví příslušný poplatek.
Čl. 10
Ochrana před nadměrným hlukem
Provozovatelé nadměrně hlučných zařízení jsou povinni omezit jejich hlučnost na minimum a chránit okolí před
negativními účinky hluku. Provoz hlučných zařízení mezi 22:00 a 06:00 hodinou ranní je zakázán.

Čl. 11
Kontrola veřejného pořádku
Obecní zastupitelstvo může pověřit pracovníky obecního úřadu úkoly k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v mezích své působnosti. Pověření pracovníci dohlížejí na dodržování předpisů na ochranu
veřejného pořádku, upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich
odstranění. Jsou oprávněni požadovat od občanů potřebná vysvětlení k objasnění skutečností nutných pro
objektivní posouzení přestupků a ukládat pokuty v blokovém řízení.
Čl. 12
Sankce
Za porušení jednotlivých povinností, vyplývajících z této vyhlášky lze uložit sankci podle zákona č. 200/90 Sb.
Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu své podnikatelské činnosti poruší ustanovení této vyhlášky,
může obecní zastupitelstvo uložit pokutu až do výše 100 000 Kč (§ 50 zákona ČNR č. 367/90 Sb.)
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.1998

Miroslav Karas
člen obecního zastupitelstva

František Blízek
starosta obce

