Obec Malé Svatoňovice

Vyhláška č. 1/97
o ochraně životního prostředí, čistotě, vzhledu a veřejném pořádku
na území obce Malé Svatoňovice
Obecní zastupitelstvo se podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 9.4.1997 vydat podle
§ 16 odst. 1 tohoto zákona tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Tato vyhláška platí na katastrálním území obcí Malé Svatoňovice, Petrovice,
Strážkovice a Odolov.
Čl. 2
Výstavba
1. Veškerou stavební činnost lze provádět pouze v souladu se schváleným programem
rozvoje území, územním plánem území, nebo jeho celků za dodržení podmínek
uvedených v právních normách, týkajících se ochrany přírody a životního prostředí,
v územním rozhodnutí a v rozhodnutí o přípustnosti stavby.
2. Bez souhlasu Obecní úřadu, případně pověřené komise nebo příslušného stavebního
úřadu, nelze u objektu budovat drobné stavby (kolny, přístavky, plechové sklady a garáže,
ploty atd.) a další stavby, které podléhají v souladu se stavebním zákonem ohlášení
případně územnímu či stavebnímu řízení.
3. Vlastníci pozemků (zemědělský a lesní půdní fond, cesty a komunikace), objektů a dalších
zařízení jsou povinni soustavně dbát o jejich řádnou údržbu, estetický stav a trvale je
udržovat.
4. Objekty musí být opatřeny popisným číslem. Rekreační, ubytovací zařízení a zařízení
dalších služeb musí být opatřeny navíc tabulkou s adresou vlastníka, provozovatele nebo
nájemce případně i názvem objektu.
5. V případě havárie podzemní sítě je povinen provozovatel příslušné sítě uvědomit ihned
Obecní úřad o rozsahu výkopu a době jeho trvání, sdělit odpovědnou osobu a provádění
této akce a následně nejpozději do 48 hodin písemně požádat o rozhodnutí o povolení
k překopu.
Čl. 3
Veřejný pořádek a hygiena
1. Veřejná prostranství jsou podle této vyhlášky všechna místa, sloužící veřejnému užívání.
Jsou to ulice, náměstí, chodníky, parkoviště, parky a veřejná zeleň. V případě znečištění
veřejného prostranství zodpovídá za úklid ten, kdo znečištění způsobil.
2. Veřejná prostranství je zakázáno znečišťovat.
Zejména není dovoleno:
a) odhazovat na zem mimo odpadkové koše smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a ovoce,
nedopalky cigaret a zápalky a jiné odpadky
b) volné pobíhání psů
c) nechat psy nebo jiná zvířata znečišťovat ulice, chodníky, cesty v parcích, travnaté
plochy a květinovou výzdobu.

3. V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povinen chovat se tak, aby nebyli rušeni
ostatní občané hlukem, křikem provozem rozhlasových přijímačů, magnetofonů apod.,
napomáhat v zachování klidného prostředí a nerušit noční klid v době od 22.00 do 06.00
hodin.
4. Čistit veřejné chodníky a okolí domů jsou povinni vlastníci (správci) přilehlých nemovitostí.
Jestliže dům užívá více uživatelů, pověří vlastník (správce) osobu či osoby k čištění.
Odpovědnost vlastníků domů tím nezaniká.
5. Povinnost čištění obsahuje zametání smetí s kropením, odstraňování bláta, v zimním
období odklízení sněhu a posypávání náledí (nedoporučuje se používání chemických
prostředků - kuchyňské soli).
6. Úklid sněhu musí být proveden do 6 hodiny ranní každého dne. Je-li to nutné, provádí se
údržba opakovaně. Sníh se shrnuje na hromady na okraje chodníků, přitom je nutno dbát
toho, aby nebyly zaházeny přechody pro chodce, přechody a vjezdy do budov a přístupy
k pouličním zařízením.
7. Smetí nesmí být zametáno do jízdní dráhy, na okraje vozovek, ani do kanalizačních
vpustí, ale musí být odklizeno.
8. Nakládání s TDO se řídí Zákonem o odpadech a Vyhláškou obce č. 1/95 o nakládání
s domovním odpadem.
9. Povinností každého majitele či správce domu, nebytového prostoru a výroby je včasné
vyčerpání odpadní jímky splaškových vod.
Čl. 4
Zvláštní užívání veřejného prostranství
1. Používat veřejného prostranství k jiným účelům, než pro který je určeno, lze pouze
na základě povolení Obecního úřadu.
2. Skládka nad 48 hodin je na veřejných komunikacích a prostranstvích zpoplatněna dle
platné vyhlášky. Materiál musí být proto z veřejného prostranství neprodleně odstraněn a
prostranství řádně vyčištěno.
3. Využívat veřejné prostranství k jiným účelům, stavět lešení a stavební ohrady je možno
jen na dobu nezbytně nutnou a v období určeném stavebním povolením anebo v ohlášení
drobné stavby. Úhrada za použití veřejného prostranství k těmto účelům bude
zpoplatněna dle vyhlášky o místních poplatcích.
4. Při dovozu a odvozu jakéhokoliv materiálu a zboží nesmí vozidlo zajíždět na chodníky.
Poškození chodníků a komunikací bude postihováno dle příslušného zákona.
5. Není dovoleno parkování osobních vozidel na chodnících.
6. Prodej a umístění stánku na veřejných prostranstvích nebo vystavování zboží je přípustné
jen se souhlasem Obecního úřadu. Provozovatel stánkového prodeje je povinen odklízet
odpadky vznikající v souvislosti s činností a po skončení prodeje uvést místo
do původního stavu.
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Čl. 5
Sady, parky, koupaliště a hřiště
1. Parky, sady, sportovní a dětské hřiště a koupaliště slouží výhradně k rekreaci,
k sportovnímu a kulturnímu využití občanů.
2. Každý je povinen na těchto prostranstvích zachovávat čistotu. Není dovoleno poškozovat
šlapáním nebo jiným užíváním okrasné zelené plochy trávníků a květinové výzdoby, trhat
nebo jinak poškozovat květinové, keřové a stromové porosty.
3. Za pořádek a čistotu těchto zařízení odpovídá provozovatel nebo uživatel, jemuž jsou tyto
prostory svěřeny.
4. Majitelé budov, pozemků a porostů jsou povinni pečovat o jejich řádný vzhled.
5. Je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat kapličky, boží muka, kříže a jiné památky.
Čl. 6
Udržování čistoty vodních břehů a toků
Do koryt na území obce je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty a vypouštět látky.
Z těchto důvodů se rovněž zakazuje na březích vod a přilehlých komunikací mytí motorových
vozidel.
Čl. 7
Veřejné prostory sloužící k autobusové dopravě
Na volných nástupištích a v čekárnách autobusů je nutno udržovat pořádek, čistotu,
nepoškozovat jízdní řády a další zařízení.
Čl. 8
Plakáty a reklamy
1. Plakáty a reklamy je zásadně možno vylepovat na výlepových tabulích obce. Výlep
zajišťuje obecní úřad.
2. Umístění poutačů, reklamních tabulí, transparentů a podobných reklamních zařízení
na veřejné prostranství povoluje na základě písemné žádosti Obecní úřad Malé
Svatoňovice.
3. Majitelé reklamních zařízení jsou povinni na svůj náklad provádět řádné opravy a údržbu,
přechodně umístěné zařízení po uplynutí povolení lhůty odklidit bez dalšího upozornění.
4. Z trvale umístěného reklamního zařízení může být Obecním úřadem nařízeno sejmutí a
odstranění zařízení, jestliže majitel reklamy zanedbal údržbu.
5. U trvale umístěných reklam bude stanoven poplatek dle vyhlášky o místních poplatcích.
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Čl. 9
Protipožární opatření
1. Ve všech objektech musí být v řádném stavu topidla, topeniště, komíny a jiná zařízení,
která by mohla být příčinou požáru.
2. Skladování hořlavin, pohonných hmot a otopu musí být v souladu s platnými předpisy.
3. Uživatelé objektu jsou povinni dodržovat všechna protipožární opatření, vyplývající
ze zákona o požární ochraně a požárního řádu obce a dalších předpisů.
4. Je zakázáno vypalování mezí, náspů, travnatých porostů, keřů a rozdělávání ohňů v lese
a spalování jakéhokoliv odpadu u objektů bydlení.
Čl. 10
Vztah občanů a organizací k obecní zeleni
1. Za obecní zeleň jsou považovány stromy a okrasné keře v Mariánském sadu, v obecním
parku, kolem komunikací, na veřejných prostranstvích a v obytné zástavbě.
2. Ke kácení a k ořezávání dřevin je nezbytné povolení orgánů ochrany přírody - na území
obce je to obecní úřad.
Povinnost vyplývá ze zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
3. Činnost občanů a organizací v oblasti obecní zeleně je třeba podřídit odbornému vedení,
aby byla zachována celková koncepce obce.
Čl. 11
Závěrečné ustanovení
Porušování této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zákona č. 200/90 Sb.
dle jednotlivých ustanovení, nepůjde-li o trestný čin a to pokutou do výše 3 000,- Kč,
u některých přestupků dle přísl. ustanovení až do výše 5 000,- Kč.
Čl. 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 28.4.1997

Milan K á b r t
starosta obce

Eva H y l m a r o v á
zást. starosty

Vyvěšeno: 16.4.1997
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