Obecní úřad Tetčice
Vyhláška č,2;
o udržování čistoty v obci Tetčice
Obecní zastupitelstvo v Tetčicích na základě ustanovení

*

24 odst,l

a * 45 písm. j zák. ČNR č. 367/90 Sb. o obcích schválilo dne 26,5.1992
tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl .1
Základní ustanovení
1/ Udržování čístoty v obci Tetčice je společnou záležitostívšech oby
vatel i návštěvníků obce,organizací,podniltatelů,zařízení a institucí
na jejím území.Jejich povinností je udržovat čistotu a pořádek tak,aby
se neustále zlepšoval vzhled obce a zkvalitňovalo životní prostředí.

(

2/ Povinnost udržovat čistotu a pořádek a chránit životní prostředí
na všech pozemcích,též i ochranné pásmo zdroje vody a jiných nemovitostí
na území obce Tetčice se vztahuje na všechny jejich uživatele.
Vyhláška se rovněž vztahuje na neveřejné plochy,které tvoří součást
ulice, prostranství,předzahrádky a pod.
3/ Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna
místa,která slouží k veřejnému užívání,zejména vozovky, chodníky,různé
cesty,plochy veřejné zeleně a ostatní účelová zařízení veřejně přístupná.
Vzniknou—li pochybnosti,zda jde o veřejné prostranství,rozhodne Obt7,
4/ Chodníkem se pro potřeby této vyhlÁšky rozumí cesta upravená pro
pěší,přístupové cesty k zahradám,lesům,jako~ i pruh veřejné komunikace
v Šíři 1.5 m,přiléhající k nemovitostem, Součástí chodníku jsou též
plochy vjezdů do domů,garáží,dvorů.
Čl, 2
Zákaz nečišfování veřejného prostranství
Zakazuje se jakékoliv znečišEování veřejného prostranství,zejména:
a/ v~jíždění na veřejné prostranství znečištěnými vozidly a vozidly,
jejichž náklad není řádně upevněn a zajištěn proti znečišt5vání,
b/ odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejná prostranství,zejména nedopal
ků cigaret,jízdenek,zbytků jídel,obalů,či jiných odpadů
c/ znečiš~Eování veřejných prostranství splaškovými vodami/umývání
vozidel,výrněna a vypouštění oleje ‚pohonných hmot a pod./

—2-di vyklepávání koberců, šatstva nebo jiných předmětů z oken nebo
balkonů do ulice
ci zametání smetků do uličních vpustí nebo jejich spalování na veřejném
prostranství

fl

smetání nečistot z chodníků na vozovku

g/ odhazování krmiva a krmení toulavých psů a koček či jiných zvířat
hi vylepování plakátů,letáků mimo výlepové plochy
chi nechávat psy a drůbež volně pobíhat nebo znečišEovat chodníky,
přístupové cesty,ničit či vypalovat travnaté plochy,květinovou i jinou
výzdobu a zemědělskou kulturu,venčit psy na zelených plochách,držitelé
jsou povinni vodit psy na vodítku.

ii

skladování odpadků,košů,obalů na veřejných prostranstvích

ji

poškozování propagačních skříní,plakátových tabulí,popelnic a jejich
vysypávání, dopravních značek, čekáren,nástupišt“,veřejného rozhlasu,
osvětlení,veřejných i soukromých piotů,zídek a tarasů.
klodhazování odpadů v místě vodního zdroje,vodních toků,vysekávání
dřevin a poškozování břehů

Či. 5
Zvláštní užívání veřejného prostranství

ii

Použít veřejné prostranství k jinému účelu než ke kterému je určeno
lze po předchozím vyjádření správce veřejného prostranství. Toto
nenahrazuje stavební nebo jiné povolení,pokud je třeba.Pokud potřebné
prostranství vyžaduje ohrazení,určí podmínky a způsob dopravní ispek—
torát.
21 Každý,komu bylo povoleno užívání veřejného prostranství ke sklado
vání materiálu,k výkopovým pracem,k umístění stánku,je odpovědný za
udržování čistóty ve smyslu čl.4 této vyhlášky.

-3a! používat veřejného prostranství tak,aby bylo co nejméně odnímáno
svému účelu
bi zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení
c! ponechat volný přístup ke kanalizačním vpustím s uzávěrem vody
di zabránit tomu,aby nedocházelo ke znečišEování okolí
e! zajisti bezpečnost uživatelům veřejného prostranství
ti Po skončení zvláštního užívání uvést na svůj náklad veřejné prostranst
ví do původního stavu

~4~V Povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství za účelem
uložení materiálu bude vydáno jen tehdy,nelze-li k tornu účelu použít
jiných prostor!dvorů,předzahrádek atd.!

~

4/ Veškeré stavební a jiné práce ‚které se dotknou veřejného prostrans~—
ví,vozovek,chodníků musí být povoleny ObÚ,popř,stavebním úřadem Rosice.

5! Veškeré stavební,výkopové a jiné práce musí být hotové do dohodnuté
ho termínu,místa k tomu určehá musí být dána do původního stavu na
náklady stavabníka-investora těchto prací.
6! Za užívání veřejného prstranství platí sazby podle vyhlášky o místních
poplatcích za užívání veřejného prostranství.
Čl. 4
Odpovědnost za udržování čistoty veřejných prostranství
1! Každý je povinen neprodleně odstranit znešištění veřejného prostranst
ví ‚které způsobil.
2! Za čistotu veřejných prostranství ‚mimo chpdníků,odpovídá správce
tohoto prostranství
3! Za čistotu chodníku odpovídá vlastník!správce,uživatelĺpřilehlé
nemovitosti.
4! Osoba nebo jiný subjekt odpovědný za čištění veřejného prostranství
!chodníků! může svěřit tuto povinnost t~etí osobě,tím se ale nezbavuje
zodpovědnosti za udržování čistity těchto prostranství.
5/ Znečištění způsobené zvířaty je povinna neprodleně odstranit osoba
o zvíře pečující.
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Či, 5
Čištění chodníků
1/ Čištěním veřejného prostranství/chodníku! se rozumí zametání popř.
mytí,odstraňování bláta a jiných nečistot.Dále odklízení sněhu a sypání
chodníku hmotami,které zabraňují náledí/pískem,popelem!. Používání soli
a jiných toxických látek se nedovoluje.Před zametáním vždy musíme chod
ník pokropit voudou.Při těchto úkonech vždy dbáme na užť~vatele
prostranství,aby byli co nejméně obtěžování0
2! BěžnéM smetky z chodníku,s výjimkou písku,se ukládají na místo,kde
nehrozí jejich rozprášení nebo odplavení,ne na veřejné prostranství.

(~

3/‘ Sníh se ponechává na okraji chodníku při kraji vozovky,chodník musí
být posypán.Posypovou hmotu si opatřuje každý sám na vlastní náklady.
Čl. 6
Čištění veřejného prostranství
i/‘ Orgahjzace zodpovědná za čistotu a čištění veřejného prostranství
jsou povinni zejména :
a! zabezpečovat technickými prostředky čištění a údržbu veřejného prost
ranství
b/ zajištJvat sjízdnost vozovek
Čl. 7
Skládání a nakládání
1! Skládání a nakládání materiálu,hmot a jiných věcí je dovoleno jen
tehdy,nelze—li to provést bez zvláštních ob tíží jinde/např. ve dvoře!.
2! Skladovat palivo na ulicích a chodnících obce se nedovoluje.Palivo
po dovezení k domu musí být v co nejkratší době sklizeno.
3! Staré a nepotřebné věci/mimo kovů,dřeva,papíru,hader,skla,pneumatik!
se ukládají do kontejnerů,které jsou pravidelně odváženy.
4/ Dopravovaný materiál/odpad,sutě,sláma,seno a p od/musí být dokonale
zabezpečeny ‚aby při přepravě nedocházelo k znečištění okolí
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di .8
Péče o vzhled obce a veřejných zařízení
1/ Všechny budovy musí být opatřeny okapovými žlaby a svody deš~Eové vody.
Psát a kreslit Po plotech,budovách a chodnících,stromech, slouPech
je zakázáno.
2/ Zábavné a sportovní podniky je možno umístit pouze se souhlasem ObŮ
za podmínek,které se předem dohodnou.
3/Majitelé musí dbát o své nemovitosti/předzahrádky,fasády domů,ploty
a pod .a neustále udržovat jejich vzhled.
dl, 9
Pomníky,památná místa,veřejná zeleň
1/ Pomníky a památná místa jsou pod ochranou zákona a jejich ničení
a poškozování je trestné.
2/ Kácení stromů mímo les je možné pouze se souhlasem obÚ

~/

Za čištění ‚údržbu a ochranu těchto míst ‚jakož i travnatých ploch
a stromů odpovídá organizace,které tato místa byla svěřena do užívání,

Či, 10
Chov domácích zvířat
l/Chovat psy,kočky a jiná domácí zvířata je dovoleno,nesmějí však být
obtěžováni ostatní obyvatelé obce,
2/ Chovat hospodářské zvířectvo tam,kde k tornu nejsou podmínky je za—
kázáno,v ostatních případech musí chovatelské zařízení vycházet z pod
mínek stavebního

zákona.

3/ Chovatel musí dbát na hygienická opatření,psi a jiná zvířata nesmějí
nadměrným hlukem,zápachem obtěžovat jiné sousedy,dále musí dbát na řádné
zajištění chovatelského zařízení ‚aby nedocházelo k útěku psů či jiných
zvírat,
4/ Není dovoleno volné pobíhání psů a vodění

do veřejných místností,
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zvláště prodejem.

5/ Majitelé nebo uživatelé nemovitostí jsou povinni objednat si provedení
deratizace při výskytu obtížných hlodavců.
Čl.li
Udržování čistoty vodních toků a nádrží
1/ Dokoryt vodních toků a nádrží není dovoleno vhazovat jakékoliv před
měty a látky nebo je ukládat na březích.
2/ Není dovoleno vpouštět do vody tekutiny závadné z hlediska zdravotní
ho nebo bezpečnostního,které poškozují vodní tok.

3/ Není dovoleno poškozovat dřeviny

jinouzelaň na březích vodních toků
a nádrží. Kácení stromů je dovoleno jen Po předchozím souhiesu přísluš
ného orgánu.
&

4/ Je zakázáno porušování regulačních opatření odběru pitné vody,
její používání pro mytí aut a k ůčelům zemědělské malovýroby.
Čl 12
Ochrana půdy
1/ V zájmu hygienické ochrany půdy se musí místa pro shromaž~ování
~±~vných a tekutých odpadůa způsob jejich odstraiování ‚zneškodňování
a zužitkování volit tak, aby půda nebyla nadměrně zatěžována a nebyla
ztížena její samoregulační schopnost.Znehodnocená půda musí být rekultivo
vána podle pokynů komise výstavby a zemědělství.
Či.l3
Sankce
i/ Porušením povinností stanovených touto vyhláškou se občané dopouštějí
přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb. ‚postihováni Po projednání
sankcemi die cit. zákona.
2/ Pracovníci ObŮ pověření dozorem nad doržováním čistoty a pořádku
v obci mohou za přestupky uvedené v odst. 1 ukládat a vybírat v blokovém
řízení pokuty až do výše 500,— Kčs fyzickým osobám v souladu s ust,~ 70
X
7~‘7/1OOfl q%
„
nHri‘nhNtwide—ii
nřestuoek vyřídit na místě ‚

7—
bade postoupen na projednání komisi veřejného pořádku.
—

3/ Právnické osobě a podnikateli,kteří neudržují čistotu a pořádek na
jimi užívaném nebo jiné nemovitosti,či jinak naruší vzhed nebo životní
prostředí obce,může obecní zastupitelstvo uložit pokutu do výše 50 000,—
v souladu s ustanovením ~ 48 odst. 1 zák. č. 367/1990 Sb,
Podle odst.2 citovaného zákona může obecní zastupitelstvo uložit pokutu
až do výše 100 000 ‚—Kčs právnické osobě nebo podnikateli,kteří znečistí
veřejné prostranství,naruší životní prostředí nebo odloží věci mimo
vyhrazená místa.
4/ V řízení před komisí veřejnéhopořádku mohou být občanům uluženy tyto
sankce

Í ĺ

do výše 3 000,— Kčs tomu,kdo úmyslně zničí,poškodí nebo neoprávněS
odstraní nebo poruší úřední uzávěru nebo přední značku a kdo úmyslně
zničí,poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku nebo pozmění její

obsah/* 21 zák. Č. 200/1990 S1D./
b/ do výše 3 000,—Kčs tomu,kdo úmyslně poškodí,zneužije nebo zneváží
státní symbol a nebo jiný symbol chráněný obecně závazným předpisem

/*

42 cit, zák‘./
c/ do výše 3 000~- Kčs tomu,kdo znečistí půdu nevhodným skladováním
olejů,pohonných látek,pesticidů,hnojiv,popř. jiných škodlivých látek

/

~ 35 cit . zák,/
d/ do výše 3 000,—Kčs tomu,kdo poruší obecně závazné právní předpisy
o ochraně životního prostředí a zhorší životní prostředí.
e/ do výše 1 000,— Kčs tomu,kdo znečistí veřejné prostranství,veřejně
Lřístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení a nebo zanedbá po
vinnost úklidu veřejnéhó prostranství/~ 47 cit. zák./

±7

do výše 3 000,—Kčs tomu,kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřej
né prostranství,veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení

/*

47 odst. 1 písm g cit. zák,/
g/ do výše 5 000,—Kčs ~omu,kdo neoprávněně založí skládku nebo

odpadky mimo vyhrazená místa

/*

odkládá

47,písm h cit zák/

5/ Organizacím,které porušují povinnost vyplývající z této vyhlášky
v oblasti silničního hospodářství,uloží příslušný silniční orgán
v souladu a ust,* 22 a odst.2,písm. b/ zák. Č, 27/1984 Sb.,kterým se
doplňuje zák, č.l55/l96l Sb.o pozemních komonikacích,pokutu až do výše
500 000,— Kčs,

—8—

Či. 14
Závěrečné ustanovení
i/ Sazby za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou stanoveny
ve vyhlášce o místních popatcích.
2/ Tato vyhláška ruší všeclmy předchozí vyhláčky týkajícíse
které vydalo MěÚ Rosice.

čistoty,

3/ Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.

Vyhlášeno dne 24.6.1992

V Tetčicích dne 18.6.1992
starosta

Oprava vyhlášky Č. 2 o udržování čistoty v obci TetČice na základě

Et22~Q!_EE2EI..~2.S~2_~h1hI22?
Preambule
Obecní zastupitelstvó v Tetčicích na základě ustanovení * 16 odst.1
zák.Č. 367/90 Sb. vyhl. v úplném znění pod Č. 410/92 Sb. o obcích
schválilo dne 26.5.1992 tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 10—Chov domácích zvířat
2/ se mění na :
Chovat hospodářské zvířectvo tam,kde k tornu nejsou podmínky je za—
kázáno.Chovatelé musí respektovat povinnosti chovatelů zvířat
jak jsou uvedeny v ~ 5 zák .Č. 87/57 Sb. o veterinární péči
vyhl. v úplném znění pod. Č. 215/92 Sb.
Čl. li—Udržování Čistoty vodních toků a nádrží
odst. 3/ vypuštěn
~i. 13—Sankce
3/ se mění na :
Za porušení této vyhlášky budou obecním zastupitelstvem právnické
osobě nebo podnikateli uloženy sankce dle ~ 48 odst. 1 a 2 zák.
Č. 367/1990 Sb o obcích.
odst Č. 4 a 5 se ruší
Čl. 14—ZávěreČná ustanovení
Tato vyhláška nabyla účinnosti 12.6.1992.

.............

...

taro sta

Oprava byla odsouhlasena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva
dne 12.1.1993.

