Obecně závaznáwhláška obce Štěchovice

č.1/2005

o udržováníčistotya pořádku
se usneslopodle ustanovenís 84' odst'2. písm'i)
Zastupitelstvoobce Štěchovice
zákonač.i28l2000sb., o obcích.ve zněnípozdějšich
předpisů'dne 30. čelvna2005
vydat podle ustanovenís 10 písm.a) a c) tohoto zákona tuto obecně závaznou
vyhláškuo udrŽování
čistotya pořádku(dálejen''vyhláška',).
čl.1' . Základní ustanoveni
Udržováníčistoty,pořádku a kultumíhovzhleduobceje poi'imostívšechfyzických
osob'kterémajítNalébydlištěnebose zd!Žujína katastruobce Stěchovice(dálejen
'.obce'.),i právnickýchosob' kterémajív obci sidlo nebo působnost.
všechnytyto
osoby musídbát na udržováničistotya poiádktl zejménana veřejnýchmístech,Ú.
ulicích,chodnících
apod',jakoži na vlastníchnemovitostech'
čl.2.. Veřejná prostranství
1' Veřejn;im plost.anstvímjsou všechnysilnice' chodníky''místníkomunikace,
tžiště,palkoviště,veřejnázeJeňa dalšíprostorypřístupné
kaŽdému
bez ornezení'
tedy slouŽící
obecnému
užívání.
a to bez ohleduna v1astnictví
k tomutoprostoru
($ 34 ztikonač.128/2000Sb.' o obcích(obecnízřízení))'
2. Každýje oplávněnuŽívatveřej[éprostranství
obvyklým způsobempodle jeho
povahya k účelu,
ke ktelémujeurčeno'
pIostanstvípro jiné účely.
3. Dočasné
uŽitíveŤejného
Dežpro kteléje u.čeno,je
možnépouze se souhlasen'r
obce' Některézpťlsobyužitíveřejnéhoplost.anství
podléhají
popiatku;t}'tozpůsobyuŽitíveiejnéhopiostťaíství
místnímu
(zv]áštní
užíýíní
veřejnéhoplostranst\'í)
a výši poplatku za zvláštníuŽíváníveřejného
plostlanstvístanovíobecně závazná vyhláškao místnímpoplatkuZa uŽíván1
veřejného
prostanství'
4. Uživatelpodle odst' 3 je povinen mít u sebe povoleni k uŽíváníveřejného
plostranstvívydanéobecním úřadem\e Štéchovictch
a dok]ad o Zap1acení
poplatkuza užíváÍí
veřejnéhoplostranství,
pokud je poplatekvyžadovlín'
Na
vyžádání
oplávněíéosobyjeuŽir'atelpovinense těmitodokladyprokázat.
5' Veřejnáplostanstvílze bez předchozího
souhlasuobcequžít pouzekátkodobě'
tedy na dobu nezb}tněnutnou.max' na 24 hodirr.k vykládánía nakládání
mateřiáu či majetku,pokud tak nelze čiíitmimo veřejnáprostranství
(na dvoře
apod.).
6' Kdo užíváveřejnéplostranstvípro jiné úče1y,
než pro kterémá slouŽit,je
povinnenprovádětúklidv mistě užívání
a jeho nejb]iŽším
okolí a po skonČeni
užívání
uvéslveřejnéprostťanství
v místěužíVání
do původního
stavu (očistit,
zanést,pokŤopit
apod.)'
7. Sypkéa lehkémateriáiymusíbýt na veřejnémprostlanství
skiadovriny'bý' i jen
kátkodobě, v přepravníchnebo skladovacíclrbednách nebo musí být jinak
protiroznáŠení
zajištěny
větrem.vodouapod.

veřejnéhoprostranství
Poškození
musíneprodleněodstranitten, kdo poškozent
způsobil'
9. Je zakázánoplovádětj akékoliúpravyveřejnýchplostranst\'í
bez souhlasuobce.
čl.3. - Veřejně prospěšnázařízení
l . Veřejně prospěŠným
zařízenímse lozumí veškerátechnickár'ybavenostobce
nalézající
se na veřejnémpfostranství.
která slouŽívšelnbez omezení,a to bez
ohleduna to, zda sejednáo zařizenínemo\'ité
čimo\'ité.
Jednáse zejména
o
a) sloupya dalšíčástiveřejného
osvětlení
a.jináosvět]ovací
zďíZení
b) označníky
autobusových
Zastávek.čekárn}'
a.iinázařízeDí
veřejnédopla\'y
c) dopravní
značky
d) velkoobjemové
nádobyna komunálniodpad(tzv.kontejnery)
e) odpadkové
koše
Í) hydranty
g) veřejné
telefonníautomaty
h) poštovííschrránky
i) informační
a reklamnítabuie.plakátovací
a výVěsnipbchy
j) lavičky
k) květináče
1) dětskáhřištěvčetnějejich
zařízení
m) sportoviště
n) veiejnépohřebiŠtě
ajeho zal'íZení
o) jiná zařízení.která slouŽík uspokojovánípotřeb všemob}.vatelům
obc€ ,
dalším
osobám,kterése na Ítzeníobcezdržují.

2. V zájmu jejich ochranyje zakázáno veřejně prospěšnázaříZenípodle odst. 1

poškozovata ničit: ro\'něžje zakázálro je bez souhlasu obce
znečišťovat'
přemi5ťoa
\ aplr o \ á d ěnLan i c h j M e k o |úi p r a r 1 '

čl.4. - UdřžováÍíčistotya pořádku
1 . V zájmu zdraví a bezpečnostiobčanůa zlepŠení
r'zhledu obce je zakčLzáno
veřejDých
prostranst\'í'
znečišťováni
nadměřnéznečjšt.ovánÍ
ovzduší,vodních
tokůa pod-Zakázánojezejména:
a) jakékoliznečišťování
veřejnýchprostanství,zejménaodhazovánímsmetí,
papíru,nedopalků
cigaťet.
zb!.tků
ovoceajídelajiných odpadků;
jakýmkoli\'Způsobem,
vodníchtokůa l'odníchnádr.ží
b) znečišťování
zejmála
pak rTpouštěním
tekutýchdorrrovních
odpadů:
c) Znečištbváíí
a ohroŽovánízdlojů pitnévody a zrrečišt.ování
okolí těchto
zdrojťi;
d) volnépobíhánípsů' dIubežea jiných hospodařskýchzvířat po veiejných
plostranstvích
a komunikacích;
e) \ylepování plakátů,reklamrríchietáků a jiných tisko\'in na veřejných
prostranstvích
a veřejněprospěšných
Zařízeních
mi1l]omístak tomuuřčená;
f') páleníjakéhokoliodpaduajiných předmětů
kroměsuchélro
dřevav domácích
topeništích
i na otevřenérr'r
zejménaje
pálení
předmětů
ohni;
zakázáno
z gumy'
uměléhmoty'ropnýchproduktů.
bareva dalšíchlátek.kterémohouzpůsobit
Znečištění
piípadech(listí stromůnapadených
ovzduší;v odťrvodněných
chorobouapod.)lze požádatoU o výjimku'

2. Při pťováděnístavebních,opťavářskýcha výkopových prací musí bý stavební
pfosto|y upraveny tak' aby nedocháZelo ke znečištb\'áníoko]í a k ohroŽorání
zdral'í občanů.
Majitelé nemovitostíjsou povinni pravidelně odstr.atior.at
větve stlomů a keiu.
kterézasahujído vozovek a chodníkůtak. aby byla ZajiŠtěna
bezpečná.jízdaa
chůzepo veřejných a mjstnich komunikacíc]ra ab) nelrylo omezeno dopadánl
svět1az veřejnéhoosvětlenína veiejnéprostranství'

4 . Majitelénemovitostíjsoupovinni udťŽovatčistotua pořádek \'e svých ob|ektecha

jsou povinni starat se o pěkný vzhled nemovitosti. a fu zejménatěch jejich části,
kterépřímo sousedís ulicí nebojin'Y.mveřeiným prostlanstvim.

) , Majitelé nemovitostíjsou povinni pod1epotieby pro\'ádětnebo zajišt'ovatjejich

deratizaci.
Ó'

KomunánÍ odpad lze odkládat pouze na určená místa. kterými jsou zejména
maloobjemovénádoby na konunální odpad (popelnice)' r'elkoobjemovénádoby
(tzv. kontejnely) na tříděnýodpad (Žluténa plasly' zelelléna sklo' modréna papír)
a velkoobjemovénádoby na lletřiděný odpad (Zpravjdla čemé)'Při odkládáni
odpadu je ťeba odpad třídit' Další podrobnosti o zacházeni s komuná]nim
odpadem stanoví obecně Zá\'aŽná r l hlas|<aohce Štéchoviceo nakládani
s komunálníma se stavebnfulodpadem'

7' Maloobjemor'énádoby na komunáIni odpad (zv. popeinice) mohou být
jen po dobu nezb}rtnou
ponechán]'na veřejnémpťost1.anst!í
Pro odvoz tohoto
odpadu.
psa nebojiné zvířeje povinna dbát. aby nepoškodiloanl
8 . osoba doprovázející
veřejnéplostranství
neznečistilo
a Zařízení:
e\'entuelní
\ýkaly zvířeteje poviDna
neprodleněodstranit'K tomu lze Vyi]ŽítspeciáIlríoclpaclkor'é
košes papírov1mi
sáčkyrozmístěné
na územíobce.
čl.5. - UdržovánÍčistotya pořádku na yozoYkácha provoz mototorových
vozidel
t . Jízdapo veřejnýchkomunikacicha plostranstvích
Yozidly. která je bud' sama
n e b os rj m n á L J a d e n . / 1 e č : jsel .,J/ :a.l'; z a n . '

2 . Ten' kdo vozidlem nebo jeho nákladem přesto způsobíznečištěniveřejne
je povinentotoznečištění
komunikaceneboprostranst\'í.
neprodleně
odstranjttak,
abybyla zajištěna
provoz\'ozidel.
ěistotaobce.bezpečnost
občaíů
a bezpečný

3. Ustanoveníodstavce] a 2 se vztahujíi na nďládání a sk]ádánízbožía materiálu'
'1' Parkování tmktorů'stavebnícha zemědělských Stroiů.přívěsůvozidel a dalších
těžkých pojízdných zaÍízeni na veřejných prostranstvích.je zakázáno. Toto
ustanoveníse nevztahujena paťkoVániautobusů\' prostoru autobusovéhonádraži.
výjimku z tohoto zákazu nrůŽeuděli| obecníúiad'

5. Mýí a opravy motolovýcha .|inýcbvozidel na r'eieinýclrprostanstvíchjsou
zakázlny' Tentozákaz se nevztahuiena drobnéoprav}'.

čl'6. . cištěníveřejnýchprostransí'í
L Pokud nenítoutovyhláškounebo.jinýmobecněZávaznýmpředpisemstanoveno
jinak. odpovídáza čištění
veieinýchprostlanst\'í
obecníilřad'
je poviÍen
veřejného
prostmnství
nebokomunikací
2. KaždémimořádnéZnečištěni

na svůjnák1adneprodleněodstranitten. kdo ZnečiŠ|ění
zpúsobil.Při rozsríhlém
znečištěníje
dál9povinenzajistitbezpečnost
osolra p|ovozupo dobučištěDi.

3' Při sněhua íáledízajišt.uje
sjizdnostvozovek.k|eréjsoll !e sprá\,ěobce,obecní
úřad. Sjízdnostostatníchvozovek zajišt!i jejich \lastnici nebo osob) jimi
pověřené'
4. VlastnícinebouŽivatelé
nenovitostíjsou povinničistitchodníkypřilehlék těmto
p1eveleapod',odklízet
nemovitostem.
Tímse tozumízbal'ovatchodníkynečistot.
z nich sníh a v případěnáledi je sypat zdrsňujicimlhmotami.Kposypu je
používat
prostředky'kteréb1'povrcltcl,iodtríku
nepřípustné
moh1ypoškoditnebo
(súl,šv&a.popela pod').
znečistit
5. odklízenýsníhnesmíbý ukládántak. aby 1eŽe]na kanalizačrrích
vpustíchnebo
abyjinakbránil odtokupovichovévody.
čl.7.- otevřenéohně
N.a celémkatastrá]ním
úZemíobceje zakázríno
.iakékolivpáleníporostů'tj' křovin,
riákosu,suchétrávy apoíl'.rost1inných
zbytkůajakéhokoliodpaduotevřenýmohněm.
a to bez ohleduna to' komupozemek'na němŽby pálenipr.obíhalo,
patří.
Toto ustanovení
se nevztal]uj
e
na páieníodpadupři těžbědřevai
j ílovcového
na páJenísuchýchvětví'dřer'aa suchélro
listi.
Pálení přitom musí p.obíhatmimo vegetační
plochy; rrrusíprobihat po malých
požán bezpečnosti
dávkáchse zajištěním
oko]nichobjeklů(doporučená
vzdá]enost
je 10 m);po dobupálenínlusíbý1Zaiištěn
stálýdozoťa nezbytné
lusebnéprostiedky;
po ukončenispalovánímusí b]i1o1mištědokonaleul]ašeno(studené)
a nespálené
zb1tk"va popel uklizeny;pá1eninesmíbýt prováděno2a nepiízni\iichklimatickýc1r
podmínek'zejménaza deště.větrnéhopočasí'nrlhy. při smogu apod.;nesmíbý
narušenoživotníprostředínadměrnýmteplem a dýlrrerrl.K pálení na veřejnénl
pťostranstvíje
nutnýsouhlasobecníhoúřadu'
Výjimku ze zákazupáieníote\'řeným
ohněmmůŽeuděiitObecnÍúřad.
čI.8.. ochrana před nadměřnýmhlukcm
l' Je zakázáno Íalušovatživotnípr.ostředí
nadměrnýrnlrlukem ze sdě]ovacích
a
praco\'ních
reprodukčních
zařízení.
stťojů
ajinýc1rzdr.oj
ůl uku.
2. Hlučnépláce, jako např. řezáni motorovou pilou. sekárrítrávy apod. motorovou
sekačkou,seřizovrini motolůaut apod.. snějí být prováděn1,pouzeve všedni dny
v době od 6 do 20 hodin a \' sobotll.není-list1Íemuznaným svátkem, v době od 8
do 20 hod. V bezprostředníblízkosti škol,va mateiskéško]kysmějíbý tyto place
prováděny jen mimo dobu školniho v}učování.pokud k.jeiich plovádění v době
r'yučovánínedá souh1asobecni úřadnebo ředitel škol'rresp.mateřskéškolk1'

čl.9.- sankce
l' osobami oplávněnýmik p.ováděníkontrolypJněnitétovyhláškyjsou členor'é
obecníhozastupitelstva,
pracovníciobecníhoúřadua osoby pověienéobecním
úřadem'
Porušeníustanovenítéto obecně závaznévyhlášky bude posuzovánojako
přestupekpodlezákonaCNR č.200/1990Sb.' o piestupcích'
ve zněnípozdějších
změn a doplňků,a zákona CNR č. 12812000
sb.' o obcích.ve zněni pozdějších
změIl a doplňků'pokud nejdeo čin,za ktery lze uloŽit pokufupodle zviáštních
předpisů.
neboo precinnebotreqtn)
čin.
Za přestupekpodle odst' 2 lze u|ožitpokutu do výše30 000 Kč ($ 46 zrik.
č.128/2000Sb.)'v někteÚch případechaŽ do 200 000 Kč (i 58 zák. č.200/1990

sb.).

4 . Pokud $lzickénebo plávnickéosoby nesplnísvépovinnostivrlývající z této

lyhlášky nebo v lozporu s toutor,ryhláškou
narušíčistotua pořádekna veřejném
prostÉnství'
můŽeobecníúřadprovéstnezb}tnáa přiměřenáopatřeník obnovení
čistotya pořádkunajejich náklad.

čI.10. - Účinnost
Tator'yhláškanabýá účinnosti
1.čer.vence
2005'
Zríroveň
se rušíobecnězávaznáVyhiáŠka
obceŠtécho\
ice č' l/ l99j z 10.7. 1995.
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