Obec Velké Svatoňovice , IČO 278394
VYHLÁŠKA
o ochraně životního prostředí,čistotě,vzhledu a veřejném pořádku
na území obce Velké Svatoňovice

Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice se na svém zasedání dne 17.9.1991 usneslo vydat
v souladu s § 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.1
Tato vyhláška platí na katastrálním území Velké Svatoňovice,Starý Sedloňov a
Markoušovice.
Čl.2
Výstavba
1)Veškerou stavební činnost lze provádět pouze v souladu se schváleným rozvojem
území,územním plánem a za dodržení podmínek uvedených v právních normách,týkajících
se ochrany přírody a životního prostředí.
2)Bez souhlasu stavebního úřadu nebo komise výstavby nelze u objektů budovat drobné
stavby/kolny,přístavky,plechové stavby a garáže,ploty a další stavby,které podléhají
v souladu se stavebním zákonem ,ohlášení,stavebnímu povolení či územnímu řízení.
3)Vlastníci stavebních objektů a pozemků jsou povinni soustavně dbát o jejich údržbu.
4)Obytné domy a provozovny musí být označeny číslem popisným,rekreační objekty číslem
evidenčním.
5)Veškeré zásahy do veřejných pozemků a komunikací,bude na základě žádosti povolovat
obecní zastupitelstvo.
Čl.3
Veřejný pořádek a hygiena
1)Veřejná prostranství jsou podle této vyhlášky všechna místa sloužící veřejnému
užívání.Jsou to veřejné komunikace,chodníky,parkoviště,parčíky a veřejná zeleň.
V případě znečištění veřejného prostranství zajistí úklid ten,kdo znečištění způsobil.
2)Veřejné prostranství je zakázáno znečišťovat i volně pobíhajícím zvířectvem a psy.
Psi na veřejných prostranstvích musí nosit náhubky a být na vodítku.
3)V zájmu zachování veřejného pořádku je každý povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní
nadměrným hlukem nebo zápachem.
4)Čistit veřejné chodníky a okolí domu jsou povinni vlastníci přilehlých nemovitostí, včetně
zimní údržby.V místech, kde komunikace není opatřena chodníkem, je povinností majitele
přilehlého pozemku udržovat odvodňovací příkop.
Čl.4
Hospodaření s komunálním odpadem
1)Odpadem je věc, které se chce její majitel zbavit, nebo věc jejíž odstranění je nutné
z hlediska péče o zdravé životní prostředí.
Zvláštní odpad je odpad, který vyžaduje zvláštní režim z důvodu ochrany životního prostředí.
Druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý
k dalšímu využití.
2)Pro ukládání odpadků slouží popelnice nebo kontejner umístěný na obci.
3)Ukládání odpadků na různé skládky je zakázáno.

4)Likvidace komunálního odpadu je za úplatu.
Čl.5
Udržování budov, pozemků, porostů, vodních toků a břehů.
1)Majitelé budov, pozemků a porostů jsou povinni pečovat o jejich řádný vzhled.
2)Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat kapličku, pomníky, kříže a jiné památky.
3)Do vodoteče a nádrží je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty, vypouštět odpady a
chemické látky. Zakázáno je mytí motorových vozidel na březích vodního toku.Dále je
zakázáno skladovat na břehy potoka dřevo a další materiál.
4)Všichni občané mají povinnost chránit veřejnou zeleň, zabezpečit ji před poškozováním a
ničením. Z toho vyplývá i povinnost ošetřovat ovocné stromy.
Povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les vydává obecní úřad, kácení je povoleno
v době vegetačního klidu.
Čl.6
Vylepování plakátů a umístění poutačů
1)Vylepování plakátů se provádí na místech k tomu určených, prostřednictvím obecního
úřadu.
2)Umístění poutačů a reklamních tabulí povoluje na základě písemné žádosti obec.
Čl.7
Protipožární opatření
1)Ve všech objektech musí být v řádném stavu topidla, topeniště, komíny a ostatní zařízení,
která by mohla být příčinou požáru.
2)Skladování hořlavin, pohonných hmot a otopů musí být v souladu s platnými předpisy.
3)Uživatelé objektu jsou povinni dodržovat všechna protipožární opatření, vyplývající ze
zákona o požární ochraně a požárního řádu obce.
4)Je zakázáno vypalování mezí, náspů, travnatých porostů, keřů a rozdělávání ohňů v lese.
Čl.8
Závěrečná ustanovení
1)Porušování této vyhlášky bude stíháno jako přestupek dle zákona 200/1990Sb., uložením
pokuty až do výše 5.000,-Kč.
2)Ruší se nařízení MNV ve Velkých Svatoňovicích o čistotě,ochraně zeleně a veřejného
pořádku ze dne 1.1.1985.
3)Ruší se vyhláška o hospodaření s TKO ze dne 7.3.1989.
Čl. 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.10.1991.

Jarmila Seidelová, starostka

Ing. Pavel Prouza, zástupce starostky

