Obec Bukovinka
Obecně závazná vyhláška Obce Bukovinka
č. 1/2003
o udržování čistoty a veřejného pořádku na území obce Bukovinka
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo obce Bukovinka na svém zasedání dne 14. 11. 2003 schválilo na základě
ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §
96 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, tuto obecně závaznou
vyhlášku.
Svoje úsilí opírá o platné právní normy a zákony, zejména o zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění, zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění a zákon č. 71/67 Sb. o
správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Udržování čistoty, pořádku a kulturního vzhledu obce je povinností všech fyzických osob, které
mají trvalé bydliště nebo se zdržují na území obce Bukovinka (dále jen „obec“), i právnických
osob, které mají v obci sídlo nebo působnost. Všichni musí dbát na udržování čistoty a pořádku,
zejména na veřejných prostranstvích, jakož i na vlastních nemovitostech.
Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné žití a soužití všech občanů i
návštěvníků obce, vč. realizace jejich práv a oprávněných zájmů, zejména práva na
nedotknutelnost osoby, jejího obydlí, ochrany majetku a zdraví a právo na příznivé životní
prostředí.
Čl. 2
Udržování čistoty a pořádku na veřejném prostranství
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, sloužící k veřejnému užívání, bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru (viz. § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
2. Každý občan nebo organizace je oprávněn obvyklým způsobem používat veřejné
prostranství dle povahy jeho určení tak, aby nezpůsoboval ohrožení bezpečnosti osob nebo
majetku.
3. Jiné než obvyklé užívání veřejného prostranství je možné jen na základě předchozího
povolení obecního úřadu a za poplatek (viz. obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
v obci).
4. V zájmu zdraví a bezpečnosti a ke zlepšení vzhledu obce je zakázáno znečišťovat jakýmkoliv
způsobem veřejná prostranství, zejména:
a) odhazování smetí, papíru, nedopalků cigaret, zbytků ovoce a jídel a jiných odpadků na
veřejných prostranstvích a jejich znečišťování jakýmkoliv způsobem,
b) znečišťování vodních toků, vodních nádrží a dešťové kanalizace jakýmkoliv způsobem,
zejména vypouštěním tekutých domovních odpadu,
c) znečišťování a ohrožování zdrojů pitné vody a znečišťování okolí těchto zdrojů,
d) volné pobíhání psů, drůbeže a jiných hospodářských zvířat na veřejných prostranstvích,
e) nechat psy či jiná zvířata znečišťovat komunikace, chodníky a přilehlou zeleň,
f) pálení předmětů z gumy, umělé hmoty, ropných produktů, barev a dalších látek, které mohou
způsobit značné znečištění ovzduší - toto ustanovení se nevztahuje na pálení v zařízeních
k tomu účelu určených,
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g) umísťování plakátů, nabídek, inzerátů apod. mimo plakátovací tabule,
h) mytí a opravy dopravních prostředků,
ch) ničit parkovou úpravu, poškozovat stromy a zařízení sloužící veřejnosti,
i) vyšlapávání cest přes travnaté plochy,
j) stavět přenosné garáže, obytné přívěsy, vozidla bez poznávací značky,
k) používat zábavnou pyrotechniku.
5. Kdo znečistí veřejné prostranství, je povinen je neprodleně očistit. Neučiní-li tak, bude
očištění provedeno na jeho náklady.
6. Nakládat a skládat materiál a výrobky na veřejném prostranství je dovoleno jenom tehdy,
nelze-li to provést bez zvláštních obtíží jinde (na dvoře, v průjezdu apod.). Naložení a složení
musí být provedeno co nejrychleji, nejpozději do konce dne. Pokud to není možné, je třeba
prostor řádně zabezpečit a zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství. Skládky
stavebního a jiného materiálu, stavby lešení na opravu objektu je možno provádět na veřejném
prostranství jen na základě rozhodnutí obecního úřadu, stejně tak zásahy do těles chodníků a
komunikací, a v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou o místních poplatcích. Po skončení
musí být veřejné prostranství uvedeno do původního stavu.
7. Provozovatelé stánků, prodejen, zařízení veřejného stravování jsou povinni zajistit, aby nebyl
narušen provoz vozidel a chodců a aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství
v okolí jejich zařízení.
8. Při provádění stavebních, opravárenských a výkopových prací musí být stavební prostory
upraveny tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolí a ohrožování zdraví občanů.
9. Majitelé nebo uživatelé nemovitostí jsou povinni udržovat čistotu a pořádek ve svých
objektech a jsou povinni se starat o kulturní vzhled svých nemovitostí, a to zejména těch jejích
částí, které přímo sousedí s ulicí nebo veřejným prostranstvím.
Čl. 3
Udržování čistoty a pořádku na vozovkách a provoz motorových vozidel
1. Jízda vozidly, která buď sama nebo svým nákladem znečišťují veřejné prostranství, je
zakázána.
2. Ten, kdo vozidlem nebo jeho nákladem způsobí znečištění veřejné komunikace nebo
prostranství, je povinen toto znečištění odstranit tak, aby byla zajištění čistota obce, bezpečnost
občanů a bezpečný provoz vozidel.
3. Ustanovení 1. a 2. se vztahují i na nakládání a skládání zboží a materiálu.
4. Parkování automobilů, traktorů, stavebních a zemědělských strojů, přívěsů vozidel a dalších
těžkých pojízdných zařízení na veřejných prostranstvích je zakázáno. Toto ustanovení se
nevztahuje na parkování automobilů a autobusů na vyhrazených parkovištích.
5. Mytí a opravy motorových a jiných vozidel na veřejných prostranstvích jsou zakázány. Tento
zákaz se nevztahuje na drobné opravy nezbytné pro pokračování v bezpečné jízdě.
Čl. 4
Čistění veřejných prostranství
1. Pokud není touto vyhláškou nebo jiným obecně závazným předpisem stanoveno jinak,
odpovídá za znečištění veřejného prostranství obecní úřad.
2. Každé mimořádné znečištění veřejného prostranství nebo komunikací je povinen na svůj
náklad odstranit ten, kdo znečištění způsobil. Při rozsáhlém znečištění je dále povinen zajistit
bezpečnost osob a provozu po dobu čištění.
3. Při sněhu a náledí zajišťuje sjízdnost vozovek, které jsou ve správě obce, obecní úřad.
Sjízdnost ostatních vozovek zajišťují jejich vlastníci nebo správci.

2

4. Vlastníci nebo uživatelé nemovitostí jsou povinni čistit chodníky přilehlé k těmto
nemovitostem. Čištěním chodníků se rozumí povinnost zbavovat chodníky nečistot, odklízet
z nich sníh a v případě náledí je sypat zdrsňujícími hmotami.
5. Vlastníci nebo uživatelů nemovitostí jsou dále povinni zajišťovat i čištění pruhů pozemků,
který případně nemovitost od chodníku odděluje.
6. Provozovatelé obchodu, restaurací, prodejních stánků a dalších obdobných zařízení jsou
povinni v jejich bezprostřední blízkosti umístit dostatečné množství odpadkových nádob,
zabezpečit jejich pravidelné vyprazdňování a zajišťovat čistotu v jejich bezprostřední blízkosti.
7. Odklízený sníh nesmí být ukládán tak, aby ležel na kanalizačních vpustích nebo aby jinak
bránil odtoku povrchové vody.
Čl. 5
Hospodaření s odpadem
1. Vytvářet v obci skládky pro ukládání odpadu je oprávněn pouze obecní úřad v souladu
s platnými zákony.
2. Ten, kdo svým pobytem nebo činností v obci vytváří odpad, je povinen jej odstranit tak, aby
nenarušil životní prostředí.
3. Ukládání všech druhů odpadů mimo vyhrazená místa je zakázáno. Tuhý domovní odpad smí
být ukládán do zvláštních nádob, tj. popelnic nebo kontejnerů k tomu určených. Odvoz tuhého
domovního odpadu organizuje obecní úřad.
4. Na celém území obce včetně ohrazených pozemků je zakázáno jakékoliv pálení porostu, tj.
křovin, rákosů, suché trávy a podobných rostlinných zbytků a domovního odpadu otevřeným
ohněm. Toto ustanovení se nevztahuje na:
a) pálení odpadu při těžbě dříví,
b) pálení suchých rostlinných zbytků ze zahrádek a zemědělské výroby, pokud budou spalovány
pod dohledem, v menším množství, a to pouze ve všedních dnech a v sobotu. Přitom nesmí být
narušeno životní prostředí nadměrným teplem a dýmem, ani ohrožena požární bezpečnost.
Čl. 6
Ochrana před nadměrným hlukem
1. Je zakázáno narušovat životní prostředí nadměrným hlukem ze sdělovacích a reprodukčních
zařízení, pracovních strojů a jiných zdrojů hluku.
2. Hlučné práce, jako např. řezání motorovou pilou, používání motorové sekačky, seřizování
motorů aut apod. smí být prováděno pouze ve všední dny. Provádění těchto prací v neděli a
svátky se jeví jako nežádoucí.
Čl. 7
Chov domácího zvířectva
1. Chov domácího a užitkového zvířectva je podmíněn dodržováním hygienických zásad a
zásad občanského soužití, řídí se platnými právními předpisy.
2. Stavby pro chov domácího a užitkového zvířectva mohou být prováděny pouze v souladu se
stavebním zákonem a územním plánem obce.
3. Majitelů psů jsou povinni přihlásit každého psa do 30 dnů po jeho nabytí. Poplatek za psa je
upraven ve vyhlášce o místních poplatcích.
4. Chov psů a koček (a jiného drobného zvířectva) je zakázán ve společných prostorách domu
(mimo rodinných), podrobnosti řeší příslušné domovní řády.
5. Je zakázáno volné pobíhání domácího zvířectva, zejména psů a slepic, na veřejných
prostranstvích.
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Čl. 8
Péče o vzhled obce a zeleň
1. Každý je povinen udržovat čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku, dbát na
stav své nemovitosti, aby nenarušoval vzhled obce.
2. Vlastníci pozemku jsou povinni na svůj náklad řádně ošetřovat stromy, keře a veškerou zeleň.
3. Provozovatelé energetického nebo telekomunikačního vedení musí dát vlastníkům,
uživatelům nebo správcům nemovitostí, na kterých se nalézají stromy (keře) ohrožující toto
vedení, přiměřenou lhůtu pro kácení nebo seřezání stromů. Po marném uplynutí této lhůty
mohou kácení nebo prořezávání provést sami, musí přitom dbát, aby nedocházelo ke
zbytečnému poškozování cizího majetku.
4. Kácení stromů se řídí zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho
prováděcími předpisy. Povolení dle tohoto zákona vydání obecní úřad na základě žádosti.
Čl. 9
Nápravná opatření
1. Osobou oprávněnou pro provádění kontroly plnění této vyhlášky jsou členové obecního
zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu, popř. osoby pověřené obecním úřadem. Kterýkoliv
z občanů je oprávněn na porušování této vyhlášky upozornit obecní úřad.
2. Porušení této vyhlášky lze postihnout ve správním řízení jako přestupek podle zákona č.
200/1990 Sb. v platném znění nebo uložením sankce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
3. Tato vyhláška byla schválena na zasedání obecního zastupitelstva dne 29. 12. 2003 a nabývá
účinnosti dne 14. 1. 2004.
Čl. 10
Udělování výjimek z vyhlášky
Výjimku z této vyhlášky může udělit starosta obce písemnou formou.
Čl. 11
Ruší se vyhláška č. 4/91 „Zákaz volného pohybu psů a drůbeže“ a „Způsob odstraňování
odpadů“ z 1. 1. 1992.
Čl. 12
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dní ode dne vyvěšení.

Milan Weiter, v. r.
místostarosta obce

Ing. Marta Pořízková, v. r.
starostka obce

Vyvěšeno: 30. 12. 2003
Sejmuto: 17. 1. 2004
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