Vyhláška
č. 1/93
Vyhláška obecního zastupitelstva v Pravlově pro udržování čistoty a pořádku
v katastrální oblasti územního obvodu obce Pravlov.
Obecní zastupitelstvo v v Pravlově, podle § 36, odst. 1) písm. h) zákona č. 367/1990 Sb. o
obcích, se na svém 12. zasedání dne 18. 3. 1993 usneslo vydat tuto vyhlášku.
čl. 1
Tato vyhláška se vztahuje na katastrální oblast územního obvodu obce Pravlov.
čl. 2
V zájmu zdraví občanů a ochrany životního prostředí je každý povinen:
udržovat pořádek a čistotu na ulicích, chodnících, vozovkách, náměstí, veřejných cestách a
jiných veřejně přístupných místech /dále jen veřejná prostranství/. Zdržet se činnosti, kterou
by se znečišťoval terén, půda, voda nebo ovzduší.
čl. 3
Není dovoleno:
a) odhazovat smetí, papíry, nedopalky, zbytky ovoce a jídel a jiné odpadky
b) vylévat nebo vypouštět odpadové vody a splašky na veř. prostranství
c) znečišťovat vodní toky, nádrže, studny, vhazovat do nich jakékoliv předměty, vylévat
do nich závadné tekutiny (oleje, pohonné látky, žíraviny, fekálie apod.), čistit v okolí
motorová vozidla a předměty ukládat na místě, kde by mohly být splaveny
d) volné pobíhání psů, drůbeže a jiných hospodářských zvířat
e) ohrožovat veřejné prostranství vadným stavem nemovitostí (porušené okapy, fasády,
ploty apod.)
f) vymetat prach, čistit šatstvo, koberce a jiné tkaniny z oken nebo balkónů obrácených
do veřejných prostranství
g) čistit, mýt a opravovat motorová vozidla na veřejných prostranstvích
čl. 4
.
a) skladování jakýchkoliv předmětů a materiálu (kámen, dřevo, písek, vraky aut apod.) na
veřejných prostranstvích není dovoleno. V odůvodněných případech na žádost povolí obecní
úřad skládku na předem určeném místě, s nájemní smlouvou na dobu určitou. Skládka nesmí
ohrožovat bezpečnost provozu a za tmy musí být osvětlena. Po skončení skládky musí občan,
kterému byla skládka povolena, uvést pozemek do původního stavu. Skladováním nebo
skládkou se rozumí doby přesahující 7dní. Při skládání a nakládání čehokoliv (uhlí,
stavebniny apod.) není dovoleno vjíždět na chodníky. Znečištění odstraní příjemce nebo
dodavatel.
b) přeprava látek znečišťujících vozovku nebo vzduch (hnůj, seno, sláma, papír, piliny, řízky,
uhelný prach apod.) musí být prováděna v krytých vozech nebo náklad musí být přikryt
nebo opatřen tak, aby neznečišťoval veřejná prostranství a neobtěžoval okolí.
c) jízda vozidly, která poškozují sama nebo svým nákladem veřejné komunikace, nejsou
dovolena
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d) odpady lze ukládat pouze do nádob k tomu určených.
čl. 5
Vlastníci (správci, uživatelé, organizace) rodinných i obytných domů a jiných budov,
provozních objektů nebo ohrazených míst jsou povinni:
a) postarat se o řádný odvoz odpadků z těchto nemovitostí a udržovat na nich čistotu a
pořádek
b) nádoby na popel ponechat na veřejném prostranství jen na dobu nezbytně nutnou, před
odvozem a po vyprázdnění ještě týž den uklidit
c) obsluhovat topení na pevná paliva tak, aby nedocházelo k nedokonalému spalování a tak
k nadměrnému znečištění ovzduší škodlivými zplodinami
d) provádět podle potřeby deratizaci
čl. 6
Prodavači s potravinářským i jiným zbožím a provozovatelé stánků zajistí pořádek a čistotu
v bezprostřední blízkosti místa k tomuto určenému. V případě nutnosti zajistí dostatek
odpadových košů. U tržních stánků musí být dodržována hygiena provozu, zboží nesmí být
pokládáno na zem.
čl. 7
Každé mimořádné znečištění veřejného prostranství je povinen na svůj vlastní náklad
odstranit ten, kdo znečištění způsobil, do 24 hodin.
čl. 8
Sjízdnost vozovek, které jsou ve správě obecního úřadu zajišťuje obecní úřad. Sjízdnost
ostatních vozovek je povinna zajišťovat organizace k tomu pověřená.
Je zakázáno sypat škvárou, popelem a popílkem.Na veřejných prostranstvích se před zimním
obdobím vytvoří zásoby posypového materiálu. Posypový materiál zajistí obecní úřad.
Zcizování posypového materiálu je zakázáno.
Solení vozovek lze provádět jen za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek na
nebezpečných úsecích.
čl. 9
Vlastník nebo uživatel nemovitostí (i nezastavěného pozemku), která hraničí se silnicí nebo
místní komunikací v zastavěné části obce je povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a
včas čištěn a při náledí posypán, a to především k zajištění bezpečné chůze. Za chodník se
považuje cesta pro pěší, upravená jako chodník, schody, jakož i pruh veřej. prostranství
v místech, kde není chodník zřízen. Na místech, kde není chodník zřízen, čistí se veř.
prostranství podél každé nemovitosti pruh pozemku v šíři 2 m, případně polovina veřejného
prostranství, má-li přibližnou šíři 4 m.
čl. 10
Čištěním chodníků se rozumí zametat, kropit vodou, odstraňovat bláto, zbytky posypového
materiálu a jinou nečistotu, odklízet sníh, sypat vhodnými hmotami k zamezení náledí, a tím
zajistit bezpečnost chodců
Smetky z chodníků se skládají do sběrných nádob na domovní odpadky. Shrnovat smetky
do vozovky je zakázáno.
Kanalizační výpusti musí zůstat volné, rovněž tak půlmetrový pruh kolem chodníků
ve vozovce, aby mohla odtékat voda.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

čl. 11
Plakáty je možno vylepovat jen na místech k tomu vyhrazených. Poutače a reklamy
jakéhokoliv druhu možno umísťovat jen se souhlasem obecního úřadu.
čl. 12
V zájmu ochrany životního prostředí v obci je každý povinen:
a) chovat se tak, aby nebyli rušeni ostatní občané, zejména hlukem, křikem nebo provozem
rozhlasových přijímačů (zvl. ve dnech pracovního klidu).
b) motorovým vozidlem projíždět jen po vyznačených veřejných cestách a příjezdových
komunikacích
c) neobtěžovat občany nadměrným popojížděním nebo hlukem motorových vozidel
d) parkovat na místech k tomu určených
e) ukládat odpadky na vyhrazená místa
f) nepoškozovat zemědělskou půdu, polní a lesní kultury, všeho druhu, zvířenu
g) zachovat noční klid od 22,00 hod. do 06,00 hod.
čl. 13
Je zakázáno vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegetační ploše.
čl. 14
Občané jsou povinni dbát příkazů, pokynů a výzev orgánů obecního úřadu, inspekce požár.
ochrany, myslivecké a rybářské stráže.
čl. 15
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li
o trestný čin.
Právnické osobě a podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku
nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí obce, může být uložena
pokuta do 50 000,- Kč.
Právnické osobě a podnikateli, kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí obce
nebo odloží věci mimo vyhrazená místa, může být uložena pokuta do 100 000,- Kč.
Uložení pokuty nezbavuje právní subjekty uvedené v předchozích ustanoveních povinnosti
odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit obec sama
na jejich náklady, případně uložit opakovanou pokutu.
čl. 16
Touto vyhláškou se ruší všechny předchozí vyhlášky o veřejném pořádku a čistotě vydané
MNV a ONV pro tuto obec.
čl. 17
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1. května 1993
Vyvěšena 20.3.1993

Sňata 20.4. 1993
Flíček František
starosta obce

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

