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Obec Obědovice
Obecně závazná vyhláška obce Obědovice č. 3/2010 o zajišťování a
ochraně veřejného pořádku a o ochraně životního prostředí
Zastupitelstvo obce Obědovice se na svém zasedání dne 29. 6. 2010 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. a) a písm. c) a § 84 odst. 2), písm. i) zákona Č, 128/2000 Sb., o obcích, (obecní
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

článek I.
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška ukládá povinnosti k zajišťování udržování čistoty, pořádku, vzhledu ulic
a jiných veřejných prostranství; ochraně životního prostředí, veřejné zeleně, při užívání
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti na celém území obce Obědovice.
(2) Povinnost udržovat čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích, chránit životní
prostředí a užívat zařízení v souladu s touto vyhláškou se vztahuje na všechny občany
obce Obědovice a její návštěvníky.

článek II.
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, náves a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Veřejnou zelení se rozumí veřejné prostranství mající povahu okrasné zahrady, uliční
zeleně a jiných ploch funkční a rekreační zeleně, nezpevněné plochy mezi chodníkem a
silnicí.
Čistotou a pořádkem se obecně rozumí stav, kdy je povrch veřejného prostranství
zbaven smetků, odpadků a ostatních nečistot. Za znečištění se nepovažuje použití
posypových materiálů k zajištění schůdnosti veřejného prostranství zejména v zimním období.
Zařízením sloužícím potřebám veřejnosti se rozumí zejména lavičky, odpadkové
koše, stojany s koši a sáčky, informační označníky, stojany na kola, sloupy veřejného
osvětlení, dětská hřiště, sportovní plochy a zařízeni, výlepové plochy.
Chovatelem zvířete: každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o
ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.
Dobou nočního klidu: doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin

článek III.
Znečišťování veřejného prostranství
Za znečišťování či poškozování veřejného prostranství se považuje zejména:
Ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejných prostranstvích.
Umísťování přenosných i nepřenosných přístřešků pro vozidla (např. skládací garáže) na
veřejných prostranstvích.
(3) Znečišťováni veřejných prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami,
včetně znečišťování umýváním vozidel, opravy vozidel včetně výměn;
vypouštění a úkapů olejů a dalších náplni vozidel, či vypouštění pohonných hmot
mající za následek znečištěni veřejného prostranství.
(4) Zametáni smetků a vylévání jakýchkoliv tekutin včetně cementových a vápenných
směsí do uličních vpustí.
(5) Spalování odpadů a jakéhokoliv materiálu na veřejném prostranství. Spalování odpadů, a
jakéhokoliv materiálu na soukromých pozemcích, které může obtěžovat ostatní občany obce.
(6) Odkládáni komunálního odpadu mimo sběrné nádoby a kontejnery a sběrná místa
odpadů.
(7) Jakékoliv shromažďováni odpadů na veřejném prostranství; výjimku tvoří odpady
určené bezprostředně k naložení a odvezení.
(8) Vylepování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení i v látkovém provedení
mimo místa k tomu určená.
(9) Znečišťování zdí, plotů, viditelných ploch staveb, chodníků a vozovek nápisy a
malbami, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě zaměřeného
podzemního vedení, vodorovné dopravní značeni, povolená reklama a předem povolené akce
(např. soutěže dětí v malování).
(10) Znečišťování veřejných prostranství způsobené chovnými nebo hospodářskými zvířaty.
(11) Znečišťování a poškozování veřejné zeleně spočívající v jízdě a odstavování motorových a
nemotorových vozidel na veřejné zeleni nejedná-li se o vozidla s právem vjezdu na veřejnou
zeleň (vozidlu subjektů pověřených obecním úřadem péčí o veřejnou zeleň).
(12) Znečišťování a poškozování zařízení sloužících potřebám veřejnosti.
(1)
(2)

článek IV.
Ochrana a údržba veřejné zeleně
(1)
(2)

Kdo znečistí či poškodí plochu veřejné zeleně, je povinen ji uvést neprodlené do řádného
stavu.
Vlastník, správce a uživatel veřejné zeleně je povinen o ni pravidelně pečovat a dbát o její
údržbu, chránit ji před poškozováním a neoprávněnými zásahy a zajišťovat její trvalou čistotu.
článek V.
Povinností vyplývající z chovu drobných zvířat

(1)

(2)
(3)
(4)

Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat nemohl ohrožovat čistotu
a veřejný pořádek obce a všech jejich částí. Není dovoleno volné pobíhání psů, drůbeže a
jiných domácích zvířat na veřejném prostranství v zastavěném území obce Obědovice.
Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce Obědovice musí být pes veden na
vodítku.
Není dovoleno venčit zvířata na sportovních a dětských hřištích a ostatních místech určených
čí sloužících sportovnímu či kulturnímu vyžití dětí a mládeže.
Pes pohybující se na veřejném prostranství mimo vliv svého chovatele bude odchycen a
umístěn v útulku pro psy na náklady vlastníka psa.

článek VI.
Způsob a provádění čištění veřejných prostranství

(1)

(2)
(3)

Čištěním veřejného prostranství se rozumí zametáni, sečení travnatých ploch, průklest
stromů, popř. mytí, odstraňováni bláta, naplavenin a jiných nečistot. Čištění musí být
prováděno v rozsahu celé znečištěné plochy.
Při čištění veřejného prostranství nesmí docházet k zanášení mříží kanalizačních vpustí,
rozmetáni smetků do vozovek nebo na okolní pozemky.
Provozovatel či pořadatel kulturní, obchodní, sportovní a jiné akce je povinen opatřit
veřejné prostranství, na němž se tato akce koná po dobu jejího konání odpadkovými
koši v dostatečném počtu a dostatečné kapacitě a dbát o jejich včasné vyprazdňování, a
to i průběžně. Dále je povinen provést ihned po skončení akce úklid prostranství a jeho
okolí.

článek VII.
Ochrana před hlukem
Ochrana před hlukem se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších
předpisů a právními předpisy, které tento zákona provádějí.

článek VIII.
Užívání pyrotechnických výrobků
Užíváni pyrotechnických výrobků se řídí zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Českého báňského úřadu
č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

článek IX.
Závěrečná ustanoveni
(1)
(2)
(3)

Dodržování této vyhlášky jsou oprávněny kontrolovat pověřeni pracovníci obecního úřadu
Obědovice.
Obecní zastupitelstvo je na základě písemné žádostí oprávněno udělit výjimku z působnosti
této vyhlášky. Udělení této výjimky musí být časově vymezeno a náležitě odůvodněno
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost stanovená zvláštními právními
předpisy zůstává nedotčena.

článek X.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení.

………………………………………..
Zdeněk Pavlíček
starosta

…………………………………………
Petr Klapka
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Obědovice dne: 30. 6. 2010
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu Obědovice dne:

