OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
2/2000
O veřejném pořádku a ochraně zeleně
Obecní zastupitelstvo obce Spomyšl schválilo dne 1.11.2000 v souladu s ust. § 36 písm. f) ust.1) a
ust. § 14 odst.1) písm.o) zákona č.367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku o veřejném pořádku a ochraně zeleně:
I.
Základní ustanovení

1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo
dočasně zdržují na území obce Spomyšl, podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo
dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje do veřejného pořádku a čistoty obce Spomyšl.
2. Všechny subjekty uvedené v odst. 1 mají právo užívat všech veřejných prostranství
obvyklým způsobem v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.
II.

Základní pojmy
1. Veřejný pořádek je souhrn pravidel chování na veřejnosti, který tvoří jednak pravidla
obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou vyjádřena a jejichž
zachování je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou občanského soužití.
2. Veřejné prostranství je místo, které dle povahy svého určení slouží k veřejnému užívání.
Za veřejné prostranství se považují zejména silnice, místní komunikace, tržiště, parky a
veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.
III.

Udržování veřejného pořádku
1. Subjekty uvedené v čl. I odst.1 této vyhlášky musí udržovat čistotu a veřejný pořádek na
veřejném prostranství, na němž se zakazuje zejména:
- znečišťovat a poškozovat ho odpadky všeho druhu, a to zejména papíry, obaly, zbytky jídla,
nedopalky cigaret, znečišťovat pliváním
- ničit a poškozovat zeleň ( stromy, keře, trávníky, květinové záhony, nádoby se zelení)
- provádět jakoukoliv údržbu, seřizování a mytí motorových a nemotorových vozidel(
nezbytné opravy lze na těchto místech provést pouze v případech nepojízdnosti vozidel za
účelem uvolnění daného místa), znečišťovat ho splaškovými vodami nebo jinými látkami,
způsobující jeho kontaminaci vody či vodních zdrojů,
- pálit a vypalovat jakýkoliv materiál na otevřeném ohni, s výjimkou případů, kdy
k takovémuto jednání byl vydán předchozí souhlas obecního úřadu.
2. Není dovoleno obtěžovat občany nad míru přípustnou, a to zejména hlukem, prachem,
kouřem, plyny, parami. Není dovoleno ničit nebo přemisťovat majetek( zejména dopravní
značky, dopravní zrcadla, parkové lavičky, zařízení dětských hřišť, odpadkové koše, veřejně
přístupné nádoby a kontejnery) bez souhlasu vlastníka nebo správce, poškozovat a ničit

1

obecní majetek a užívat obecní majetek k vlastní potřebě bez souhlasu jeho vlastníka. Je
zakázáno kreslit a psát na plotech, budovách, stromech, chodnících a komunikacích.
3. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 – 5.00 hod. Zejména v tuto dobu se každý musí
vyvarovat činnosti, která by v rozporu se zvláštními předpisy rušila nebo jinak obtěžovala
občany.
IV.

Veřejné užívání veřejného prostranství
1. Veřejné prostranství lze užívat pouze způsobem, k němuž je svým charakterem a povahou
určeno, a to pouze s přihlédnutím k faktickému stavu předmětu užívání.
2. Každý, kdo znečistí veřejné prostranství, nebo osoba jemu svěřená, popř. zvíře v jeho péči,
je povinen znečištění neprodleně odstranit.
V.

Zvláštní užívání veřejného prostranství
1. Užívat veřejné prostranství jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke
kterým jsou určeny, lze na základě povolení vydaného Obecním úřadem Spomyšl.
2. Každý komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, je vždy
povinen:
- užívat je pouze způsobem uvedeným v povolení
- všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a kontejnerech,
popř. je ohradit bedněním nebo zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít k znečištění
životního prostředí. Pokud není možno materiál výše uvedeným způsobem zajistit, musí být
stavební hmoty a jiný materiál přepraveny na místo bezprostředně před použitím a stavební
suť a jiné musí být odváženy průběžně.
- zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, a to zejména zábranami, můstky,
oplocením, osvětlením, apod., při provozování kiosků, stánků, prodejen a dalších provozoven
zajistit pořádek a čistotu v blízkosti provozoven, a to v jejich bezprostřední blízkosti vždy až
k bližší straně vozovky. Dále je povinen opatřit si dostatečný počet odpadkových nádob,
pečovat o jejich řádný stav, pravidelné vyvážení a čistotu kolem nich.
3. Za zvláštní užívání se nepovažuje nakládání a skládání materiálu a výrobků, nelze-li toto
provést bez zvláštních nebo nepřekonatelných obtíží jinde, naložení a složení misí být
provedeno co nejrychleji, přitom musí být zabezpečen přístup k uzávěrům vody a plynu,
zařízení rozvodných závodů a spojů, apod.
4. Plakáty, programy, volební hesla, výzvy a jiné tiskoviny sloužící k propagaci určité akce
nebo výrobku mohou být vylepeny nebo umisťovány výhradně na místech a zařízeních
k tomu určených.
VI.

Společná a závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob
dodržovat a řídit se právními předpisy.
2. Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí pověření
pracovníci obce.
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3. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne zveřejnění.

Josef Červenka

Jaroslav Výrut

zástupce starostky

starosta obce

Vyvěšeno :

10.11.2000

Sejmuto:

27.11.2000
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