Obecně závazná vyhláška
obce Vřeskovice
č. 3 / 1996
k zajištění a udržování všeobecné čistoty a k ochraně zeleně a ovzduší na
území obce Vřeskovice
V zájmu trvalého zlepšení životního prostředí, čistoty a estetického vzhledu obce Vřeskovice
a místních částí obce vydává obec podle ustanovení § 14 odst. 1, písm. i) místní vyhlášku a
podle § 36 odst. 11, písm. f ) zákona ČNR č. 367/ 1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
jeho úprav obecní zastupitelstvo schvaluje dne 8. 11. 1996 tuto všeobecně závaznou vyhlášku:

Část I
Zajišťování a udržování všeobecné čistoty, péče o zeleň, vodní toky, lesy a ovzduší

Čl. 1
Všeobecná ustanovení
Tato vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzickým a právnickým osobám při
udržování čistoty obce, při tvorbě a ochraně zeleně a při udržování čistoty ovzduší, lesů a
vodních toků.
2.
Za veřejné prostranství se považuje:
všechna místa, která slouží veřejnému užívání a jsou veřejně přístupná.
3. Fyzické a právnické osoby jsou povinny udržovat a zajistit čistotu a pořádek
v objektech,jejichž jsou vlastníky nebo nájemci a v jejich bezprostředním okolí. Dále
jsou povinny plnit ustanovení a zákazy obsažené v této vyhlášce, týkající se čistoty a
pořádku na veřejném prostranství.
1.

Čl. 2
Zákaz znečišťování veřejných prostranství
1.

V zájmu zabezpečení zdravého životního prostředí a vzhledu obce je na veřejných
prostranstvích zakázáno:
a) odhazovat zejména smetí, popel, papíry, obaly všeho druhu, zbytky jídel,zbytky
ovoce a zeleniny, jízdenky, nedopalky cigaret a jiné nepotřebné odpadky
b) znečišťovat veřejné prostranství pliváním, splaškovými vodami, oleji, chemikáliemi
nebo jiným podobným způsobem. Zákaz se vztahuje i na mytí a očišťování
motorových vozidel na veřejném prostranství a na komunikacích s výjimkou
nezbytně nutného očištění průhledných skel, reflektorů, brzdových a koncových
světel a státních poznávacích značek vozidel čistou vodou
c) jakkoliv ohrožovat, znehodnocovat, poškozovat a ničit veřejnou zeleň, veřejné
objekty a zařízení, lavičky, ochranná zábradlí apod. Je zakázáno vypalovat trávu.
d) Ponechávat psy nebo domácí zvířata volně pobíhat po veřejném prostranství.
V případě znečištění veřejného prostranství je majitel či původce zvířete, znečištění
neprodleně odstranit. Veškeré škody způsobené zvířaty hradí jejich majitel.
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e) Umisťovat bez předchozího povolení obecního úřadu reklamy, plakáty apod. na
jiných místech, než jsou k tomu určeny
f) Skladovat stavební materiály, stavební odpad, palivo, škváru atd. bez povolení
obecního úřadu
2. a) za znečišťování anebo poškození veřejných prostranství zodpovídají fyzické nebo
právní osoby. Tyto jsou povinné bezodkladně způsobenou závadu odstranit nebo
zabezpečit na svoje náklady její odstranění.
b) fyzické a právnické osoby provádějící výkop na místních komunikacích, veřejných
prostranstvích, musí mít souhlas obecního úřadu a zodpovídají za uvedení povrchu
do náležitého stavu a vzhledu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí. Každý zásah fyzické
nebo právnické osoby do současného stavu veřejné zeleně, zejména její likvidace, je
možná jen po předchozím povolení pověřeného úřadu a organizace pověřené její
správou.

Čl. 3
Udržování čistoty vodních toků a nádrží
Zakazuje se do koryt vodních toků a nádrží vhazovat jakékoliv předměty nebo je ukládat
na místa, ze kterých by mohly být splavené a ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost
vodního toku podle zákona č. 138/1973 Sb. o vodách ve znění pozdějších úprav.
2. Zakazuje se vylévat nebo vypouštět do vodních toků a svodu dešťové vody zdravotně
nebo bezpečnostně závadné látky a tekutiny, např. oleje, pohonné hmoty, saponáty a jiné.
3. Zakazuje se provádět na pobřežních pozemcích vodních toků nebo vodních nádrží
údržbu nebo čištění motorových vozidel a hnojení průmyslovými nebo statkovými
hnojivy.
Zákon č. 138/1975 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů
1.

Čl. 4
Udržování čistoty a pořádku v lesích
K udržení čistoty a pořádku v lesích na území obce Vřeskovice je návštěvníkům lesa zejména
zakázáno:
a) rozdělávat ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
b) kouřit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
c) vjíždět a stát s motorovými vozidly v lese
d) zakládat divoké skládky, znečisťovat les odpadky a odpady
e) provádět jakékoliv terénní úpravy
f) narušovat půdní kryt
g) vstupovat do lesních školek a oplocených míst
h) bez příslušného povolení těžit stromy a keře
i) rušit zvěř, event. Způsobovat škody a zásahy zvěři
zákon č. 289/95 Sb. o lesích v platném znění
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Čl. 5
Ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami
1. Každý je povinen:
a) předcházet znečištění ovzduší v obci a okolí a minimalizovat nepříznivé důsledky
své činnosti na kvalitu ovzduší
b) uvádět do provozu a provozovat zdroje znečišťování v souladu s podmínkami pro
provoz těchto zařízení, která stanoví výrobce nebo orgány ovzduší
2. V zájmu ochrany ovzduší je zakázáno spalovat výrobky z plastických hmot, staré
pneumatiky, kabely a použité ropné látky.
Zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 6
Podmínky pro některé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství
1. Umisťovat plakáty, reklamy, vývěsky, poutače apod. je povolené jen na schválených a
určených místech. Umisťovat plakáty, reklamy, vývěsky, poutače a jiná oznámení
mimo povolených míst se zakazuje. V případě porušení tohoto zákazu budou tyto
propagační materiály odstraněny na náklady původce.
2. Provozovatelé obchodů, restaurací, stánků, kiosků, kulturních zařízení, kin, provozů a
akcí s vysokou návštěvností jsou povinni zabezpečit pořádek a čistotu
v bezprostředním okolí těchto zařízení v době provozu a po jejich ukončení. Dále jsou
povinni zajistit v bezprostřední blízkosti dostatečné množství odpadkových košů a
zabezpečit jejich včasné vyprázdnění.

Čl. 7
Ochrana zeleně a udržování čistoty a její užívání
1. Udržování čistoty a ochrana zeleně je společnou povinností všech fyzických a
právnických osob, kteří v obci žijí a podnikají, nebo se v obci přechodně zdržují.
2. Zakazuje se jakékoliv poškozování a odcizení veřejné zeleně.
3. Zakazuje se ve veřejné zeleni umisťovat stánky, informační tabule a reklamní zařízení,
mimo ploch k tomu určených příslušným obecním úřadem.
4. Kácení stromů na veřejných nebo chráněných územích veřejné zeleně se bez povolení
pověřeného úřadu zakazuje. Před vydáním povolení si pověřený úřad vyžádá
stanovisko správce zeleně. Součástí povolení je i rozhodnutí o náhradní výsadbě.
5. Před započetím stavby nebo stavebních prací je stavebník (investor) povinný důkladně
provést všechna opatření na zachování stávající veřejné zeleně, nebo způsob
náhradního řešení dle podmínek stanovených v povolení stavby.
6. Při užívání veřejné zeleně je třeba zachovávat pořádek, čistotu a vyvarovat se všeho,
co by ohrožovalo nebo narušovalo účel, jemuž zeleň slouží. Pokud zvláštní předpisy
nestanoví přísnější omezení, není v zeleni zejména dovoleno:
a) vjíždět a stát s vozidly, a to i na plochách připravených pro zeleň
b) jakýmkoliv způsobem poškozovat vegetaci, stavební prvky a doplňky zeleně
c) ponechávat volně pobíhat psy
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d) mytí vozidel na plochách zeleně
7. Jakoukoliv způsobenou škodu na veřejné zeleni je povinna nahradit fyzická a
právnická osoba, která ji zavinila. Jestliže způsobenou škodu povinná osoba neuvede
do původního stavu, zabezpečí to správce zeleně na její náklady.
Zákon č. 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

Část II
Nakládání s domovním odpadem

ZRUŠENO
( viz.vyhláška č.6 – účinnost od 1.1. 2002 )

Část III
Závěrečná ustanovení

Čl. 13
Sankce
Porušení této vyhlášky je přestupkem dle zák. č. 200/ 1990 Sb. ve znění pozdějších úprav
a bude řešeno přestupkovou komisí při Městském úřadě v Klatovech.

Čl. 14
Účinnost
Tato vyhláška byla schválena na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva Vřeskovice
dne 8.11.1996 a nabývá účinnosti dne 8.11.1996.

…………………………….
starosta obce
Jan Krotký

…..………………………...
zástupce starosty
Václav Matoušek
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