Vyhláška o čistotě a pořádku obce Stříbřec č. 1/2008
Zastupitelstvo obce Stříbřec projednalo dne 25.6.2008 v souladu s ustanovením § 10 písm.
a, c, d, § 84 odst. 2 písm. h zákon č. 59/2003 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Udržování čistoty veřejných prostranství a komunikací
1.
Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí všechny prostory v zastavěné
části obce, zejména komunikace, veřejná zeleň, hřiště, parkoviště, vodní plochy a čekárny
ČSAD
2. Na místech uvedených v čl. 1 je zakázáno znečisťování jakýmkoliv odpadem, vypouštění
odpadních vod, zřizování skládek, mytí motorových vozidel a znečišťování jejich provozními
kapalinami.
V případě jakéhokoliv znečištění veřejného prostranství je osoba, která znečištění
způsobila zodpovědná za uvedení prostor do původního stavu a to bezodkladně.

Čl. 2
Užívání veřejných prostranství k jiným účelům
1. Používat veřejná prostranství k jiným účelům, než jsou určena, např. pro skladování,
obchodní účely, parkování, lze se souhlasem obecního úřadu a za podmínek, jež určí. Za
používání veřejného prostranství je možno uložit placení poplatku, jehož výši určí obecní úřad
v souladu s vyhláškou obecního zastupitelstva o místních poplatcích.
2. Na veřejných prostranstvích je dovoleno skládat a nakládat různé materiály a výrobky
jen tehdy, jestliže to nelze bez zvláštních potíží provést mimo, tedy ve dvoře, průjezdu apod.
V takovém případě musí být naložení a složení co nejrychlejší. Složený materiál musí být
z veřejného prostranství neprodleně odstraněn.V případě, že došlo k znečištění veřejného
prostranství, je povinností občana okamžitě prostranství uvést do původního stavu.
3. V případě stánkového prodeje je prodávající povinen uhradit obecnímu úřadu poplatek
za užívání veřejného prostranství. Poplatek je stanoven rozhodnutím zastupitelstva obce.

Čl. 3
Čistota ovzduší
1. Znečišťování ovzduší dýmem, prachem nebo zápachem nad obvyklou normu, vypalování
staré trávy a spalování předmětů, při kterých se uvolňují toxické látky, je zakázáno.

Čl. 4
Vodní toky, nádrže a studně

1. Do všech rybníků, nádrží a studní je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty a vypouštět
látky, které by mohly ohrozit čistotu vod ve smyslu zákona o jejich ochraně. Stejná nařízení
platí pro ochranná pásma vodních zdrojů. Terénní úpravy, meliorace, rekultivace a odběr
vody je možný pouze se souhlasem správce toku.
Čl. 5
Podmínky pro jízdu motorových vozidel

1. Zakazuje se jízda vozidel, která sama, nebo svým nákladem znečišťují a poškozují
vozovku. Při přepravě musí být tento náklad zabezpečen tak, aby rozprašováním nebo
odkapáváním nemohl znečišťovat vozovku nebo ovzduší. Při zastavení nebo stání vozidla,
nesmí toto obtěžovat okolí bezdůvodným chodem motoru. Parkování nákladních automobilů,
traktorů a stavebních strojů v nočních hodinách je na veřejném prostranství a místních
komunikacích zakázáno.
Čl. 6

Udržování čistoty na pozemcích užívaných občany a podnikateli

1. Všichni občané a podnikatelé jsou povinni udržovat čistotu a pořádek na jimi užívaném
pozemku nebo nemovitosti a nesmí narušovat vzhled nebo životní prostředí obce.

Čl. 7
Chov zvířat
1. Chovat jakákoliv zvířata je dovoleno jen v řádně vybudovaných a vhodně umístěných
objektech, zabezpečených proti samovolnému vzdálení zvířat za dodržování příslušných
hygienických a veterinárních předpisů. Není dovoleno volné pobíhání zvířat po veřejných
prostranstvích a komunikacích. Pokud zvířata způsobí škodu či újmu na zdraví jiným
občanům, je povinností majitele tuto škodu uhradit. Jakékoliv týrání zvířat je zakázáno.
2. Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu majitele, či jiné
osoby, která je má v držení, a to pouze na vodítku. Osoba vodícího psa zodpovídá za to, že
nedojde ke znečištění veřejných prostor, v opačném případě neprodleně provede nápravu.
Tato osoba je rovněž zodpovědná za to, že pes nebude jakýmkoliv způsobem obtěžovat další
osoby.
3. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a čistotě, která je předmětem úpravy
občanskoprávní případně trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena

Čl. 8
Ochrana zeleně, živočichů a krajiny

1. Kácení stromů a keřů je možné jen se souhlasem obecního úřadu a to v době vegetačního
klidu.
Jakékoliv poškozování zeleně a živočichů je zakázáno. Je zakázáno ukládat jakýkoliv odpad
mimo vyhrazenou skládku, či jiným způsobem poškozovat životní prostředí. Je zakázáno
poškozování obecně prospěšných zařízení, turistických značek a všech účelových zařízení
Státní ochrany přírody.
Čl. 9
Ochrana před nadměrným hlukem

1. Provozovatelé nadměrně hlučných zařízení jsou povinni omezit jejich hlučnost na
minimum a chránit okolí před negativními následky hluku. Provoz hlučných zařízení mezi
22.00 hod a 6.00 hod je zakázáno.
Čl. 10
Porušením této vyhlášky se fyzická osoba dopustí přestupku může být v souladu se zákonem
o přestupcích postižena.
V případě porušení této vyhlášky právnickou nebo podnikající fyzickou osobou při výkonu
své činnosti, bude postupováno v souladu s ustanovením §58 Zákona o obcích.
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