OBEC DOLNÍ ÚJEZD
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE DOLNÍ ÚJEZD O ČISTOTĚ A POŘÁDKU V OBCI Č. 1/2001
Zastupitelstvo obce Dolní Újezd schvaluje na svém zasedání dne 18.12.2001 na základě
ustanovení § 84 odst. 2, pís. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje v zájmu zlepšování životního prostředí a zlepšování
vzhledu obce zásady a povinnosti držitelů zvířat a zásady pro udržování čistoty a pořádku v obci
pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby včetně postihu v případě jejich
porušení.
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Čl. 2
Povinnosti držitelů (chovatelů) zvířat
Zvířata je povoleno chovat pouze v zařízeních odpovídajících požadavkům stanoveným
předpisy a nařízeními pro jednotlivý druh zvířat a jejich množství.
Tato zařízení musí být umístěna a zajištěna tak, aby nedocházelo k pronikání zvířat na
pozemky sousedů, veřejná prostranství a tím nedocházelo k újmě na zdraví a majetku občanů
a tak, aby jejich provoz nezpůsobil hygienické závady. Za takové závady se považuje
nadměrný hluk, znečisťování ovzduší zápachem nadměrně obtěžujícím obyvatelstvo,
znečisťování vody, případně jiné narušení životního prostředí.
Chovatelé psů jsou povinni:
a) zajistit označení psů známkou, pod níž jsou registrováni na OÚ
b) zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování hlukem, zejména v době nočního
klidu
c) zabránit volnému pobíhání psů v obci bez doprovodu dospělé osoby, náhubku a kontrolní
známky
d) zabránit znečisťování společných prostor a veřejných prostranství a zařízení, případné
znečistění neprodleně odstranit
e) zabezpečit vakcinaci psů proti vzteklině (lx ročně)
f) uhradit veškeré škody, které pes způsobil
Odevzdat těla uhynulých či utracených zvířat veterinárnímu asanačnímu ústavu (např. v
Mankovicích).

Čl. 3
Veřejné prostranství a zařízení, jejich údržba a užívání
1. Za veřejná prostranství se podle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) považují
zejména všechny návsi, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň,
parky, hřbitovy a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto pozemku.
2. Veřejně prospěšná zařízení jsou zařízení, která se nacházejí na území obce a která slouží
fyzickým osobám podnikajícím, osobám právnickým a obci, zejména veřejná
telekomunikační zařízení, zařízení pro hromadnou veřejnou dopravu, vodárenská a
energetická zařízení apod.

3. Každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající a právnická osoba používá veřejné
prostranství a zařízení podle povahy jeho určení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob
nebo majetku, aby nebyla poškozována a opotřebována nad obvyklou míru, znečisťována a
narušen pořádek na nich a aby jejich používání bylo v souladu s obecně závaznou vyhláškou
o místních poplatcích.
4. Údržbu a čistění místních komunikací zabezpečuje obecní úřad. U chodníků, které jsou ve
správě obce a prochází zastavěnou částí obce, je odstraňování závad ve schůdnosti povinností
vlastníka, správce nebo uživatele přilehlé nemovitosti v souladu s § 27 Zákona č. 13/1997
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to bez zbytečného odkladu. Dopravní směrové
značky, úřední tabule a ostatní udržuje jejich správce.
5. Po komunikacích není dovolena jízda vozidly, která sama nebo svým nákladem znečisťují
vozovku. Znečistění je povinen odstranit ten, kdo jej způsobil.
6. Není dovoleno jakékoliv poškozování chodníků, veřejné zeleně, vyhrazené zeleně a ostatní
zeleně a veřejných prostranství při skladování a skládání zboží nebo jiného materiálu, jízda
po chodníku jakýmkoliv dopravním prostředkem včetně jízdních kol.
7. V zájmu zdraví, bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu obce není na veřejném prostranství
dovoleno:
a) odhazovat smetí, papíry, obaly, nedopalky a jiné odpadky mimo určené nádoby.
b) znečišťovat je splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami, umývat
vozidla mimo nezbytnou údržbu před výjezdem vozidla a k této nezbytné údržbě používat
chemické čistící prostředky
c) kreslit po budovách a jiných veřejných místech, znečisťovat je, případně jinak narušovat
jejich vzhled, totéž platí pro pomníky, kulturní památky apod.
d) vylepovat plakáty, inzeráty a pod. mimo vyhrazené plochy
e) spalovat jakékoliv předměty a zakládat ohně na veřejném prostranství, dále na jakémkoliv
pozemku zastavěné části obce, pokud by kouřem nebo zplodinami byli nadměrně obtěžováni
sousedé či jiné nezúčastněné osoby
8. V zájmu ochrany životního prostředí, při provádění bouracích a stavebních prací je
provádějící povinen činit účinná opatření proti prašnosti a znečistění okolí.
9. Způsobí-li právnická nebo fyzická osoba znečistění či poškození veřejného prostranství nebo
zařízení, případně ohrožení bezpečnosti provozu na tomto prostranství, je povinna
neprodleně na vlastní náklady zajistit čistění, odstranění a uvedení do původního stavu.
Nestane-li se tak, je povinen ten, kdo znečistění způsobil uhradit správci komunikace náklady
vzniklé s odstraněním znečištěn a uvedením komunikace do původního stavu.
Čl. 4
Údržba a ochrana zeleně
1. Zelení se rozumí soubory stromů, keřů, travnatých a květinových porostů v zastavěném
území obce i ve volné krajině.
2. Vlastníci, správci nebo uživatelé pozemků se zelení jsou povinni věnovat pravidelnou péči
jejich údržbě, udržovat a ošetřovat stromy a keře, odstraňovat zcela odumřelé stromy a keře.
Udržovací práce je nutno provádět způsobem, který neruší účel, k němuž mají sloužit.
3. V zájmu ochrany veřejné zeleně není dovoleno:
a) poškozovat cesty, travnaté plochy a ostatní zeleň nebo je jakýmkoliv způsobem
znečisťovat,
b) ničit květinovou výsadbu, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a ostatní zeleň,
c) umísťovat bez povolení obecního úřadu stánky, reklamy apod., v kterékoliv části zeleně,
d) provádět údržbu motorových vozidel kdekoliv na zelených plochách
e) kácet strom bez povolení příslušného orgánu na ochranu přírody a krajiny, ničit a
poškozovat dřeviny rostoucí mimo les. Povolení není zapotřebí ke kácení ovocných stromů

na vlastním pozemku, pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
4. Jakoukoliv škodu způsobenou na zeleni je povinen odstranit vlastním nákladem ten, kdo za
škodu odpovídá. V případě nesplnění této povinnosti ze strany provinilého bude škoda
odstraněna z podnětu obecního úřadu a náklady spojené s odstraněním škody uhradí ten, kdo
za ni odpovídá. Náklad s odstraněním škody nevylučuje postih za přestupek.
5. Vlastník pozemku je povinen zabránit šíření plevelů na jiné pozemky.
Čl. 5
Dodržování čistoty vod
Pro ochranu povrchových a spodních vod jsou povinny fyzické osoby, fyzické osoby podnikající
a právnické osoby dodržovat zákon č.138/1973 Sb., v platném znění.
Není zejména dovoleno:
a) vylévat a vypouštět závadné látky na komunikace, zpevněné plochy, trávníky apod. a to i
tehdy, jedná-li se o soukromé pozemky.
b) házet jakékoliv předměty do koryta vodních toků a nádrží, jakož i ukládat na březích vodních
toků a na místo, z nichž by mohly být splaveny do toků předměty a látky, které by mohly
způsobit závady nebo znečistění koryta toku.
Čl. 6
Ochrana ovzduší
1. Na území obce není dovoleno vypouštět do ovzduší jakékoliv škodlivé látky, zejména
toxické splodiny, kouře, které vznikají spalováním chemických látek a odpadů
2. Majitelé topných zařízení jsou povinni kontrolovat provoz a regulovat spalování tak, aby
nadměrným kouřem neobtěžovali okolí a neznečisťovali ovzduší
Čl. 7
Obecné zásady veřejného pořádku
1. Všichni občané jsou povinni chovat se v souladu se zákony a obecně uznávanými zásadami
slušnosti tak, aby nedocházelo k porušování občanského soužití.
2. Všichni občané jsou povinni respektovat práva svých spoluobčanů.
Není dovoleno:
a) obtěžovat spoluobčany takovým chováním, které je jim na obtíž, zejména pod vlivem
alkoholu nebo toxických látek,
b) rušit noční klid
c) budit veřejné pohoršení
Čl. 8
Sankční opatření
Porušení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Kontrolu dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádějí členové zastupitelstva
obce Dolní Újezd a osoby, pověřené starostou obce.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Dolní Újezd ze dne 8.4.1992 o čistotě obce

Čl. 11
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 24.1.2002

--------------------Zdislava Házová
zástupce starosty

---------------------------ing. Eduard Rýček
starosta obce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyvěšeno: 8.1.2002
Sňato:

