vYHI,ÁŠra
zastupitelstva obce Klenčípod Čerchovem
ze dne l'. února 2003
o

zajištění čistoty a řádného vzhledu obce

Zastupitelstvo obce Klenčípod Čerchovem pro obce Kleněí pod Čerchovem' Výhledy,
Capartice' Černá Řeka a Jindřichova Hora schválilo podle $36 odstavec 1 písmeno Í) zákona
ČNR oislo |2812000 Sb o obcích v platném ZrĚni.
I

Zajištěníčistoty a řádného vzhledu v katastru Klenčípod Čerchovem a Jindřichova
IIora"
s1
1)

2)

Zaveřejnáprostranství se podle této vyhlášky povďují všechna místa, kÍerá sloužídle
svého určeník veřejnému lžívání.Jsou to zejménamístníkomunikace, ulice, niíměstí,
veřejné parky, zattavněné plochy, chodnfty atd.
IJdržováni čistoty veřejných prostranství, zabránění jejich poškozovrínía meěišťování
je spoleěnol záIežitostí obce Klenčípod Čerchovem, všech podniků, obyvatel a
návštěvníkůobce.
s2

1)

Y

zájmu ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti oběanů a vďrledu obce je
zakazáno na veřej ných prostranstvích zej ména:

a)

odhazovat smetí, popel, papiry, obaly všeho druhu, zbytky jiďel, ovoce' zeleniny,
jízdenky, nedopalky cigaret a jiné nepotřebné věci.

b)

zrečišťovatveřejná prostranství pliváním, odpadními vodami, ropnými produkty a
chemikáliemi a jiným podobným způsobem. Zákaz se vztahuje i na mytí a očišťovríní
motorových vozidel na veřejném prostranství a komunikacích s vyjímkou nezbytně
nutného očištěnískel, světel apoznávací značky vozidel.

c)

jakko-li ohroŽovat, zrehodnocovat

d)

je

a poškozovat místnízeleň, veřejné objekty a
zařizeni, památkové a kulturní objekty. (sochy, pamětní desky atd.)

zakárláno vypalování ttávy, spalovrání listí a

zbýků rostlin na veřejných

prostranstvích, komunikacích a chodnících.
e)

ponechávat psy nebo jináz:tířatavolně pobíhat a připouštět zrečišťovráníveřejných
prostranství těmito zvířaty.

z)

Fyzické nebo právnické osoby odpovídajícízazavitěné zrečištěnínebo poškození
komunikace nebo veřejného prostranství a jsou povinny neprodleně vzniklou závadu
odstranit nebo zajistit na své náklady její odstranění v nejkratší možnédobě. Nesou
právní odpovědnost za následky vzriklé z důvodůmečištěnía poškození.Fyzickéa
právnické osoby provádějící ýkopy na komunikacích a veřejných prostranstvích
odpovídajícíza uvedení powchu do původníhostavu a vzhledu. Dvory, za7ltaďy a jiné
nemovitosti hraničícís veřejným prostranstvím musí být vlastrríky upraveny a trvale

udrŽoviíny v čistotě. Neohrazené pozemky v zastavěné části obce nutno upravit a
trvďe udrŽovat tak, aby nenarušovďi anentečišťovalya vztrled obce.

/

3)

KaŽdý zásahfyzícké aprávnické osoby do současnéhostavumístní ze|ené,zejména
pak její likvidace' je vazan na předchozí povolení příslušenéhoorgánu.

4)

Budování zelenýchploch, dětských hřišťatd. musí bý v souladu
obce, a po projedněni arozhodnutí příslušnéhoorgánu.

s územním plánem

$3

Udržovríníčistoty vodních toků a nádrží je upraveno zákonem čísIo254101 Sb. o
vodách ve zrění pozdějšíchpředpisů azákonemČNR eislo 458192 Sb. o státď správě
ve vodním hospodtářství.
s4
Podmínky pro provoz vozidel:
r)

Zásaý chování vlastnílď a provozovatelů vozidel

na komunikacích js.ou upraveny

příslušnými předpisy. V jejich smyslu je na katastru obce Klenčípod Čerchovem a
Jindřichova Hora zejména zakáu:éno :

a)

jízdavozidel, která jsou zreěištěna akterá sama nebo svým nákladem zrečišťující
vozovku.

b)

dopravovat náklad, kteý není dostatečně zabezpečen, aby zejména rozprašoviáním,
rozsypávinim nebo odkapávaním zrrečistil vozovku nebo ovzduší.

c)

vjížděru motoroqých vozidel na místrríze|eřt, chodníky a parkování na nich.

ss
Skládání a nakIádání materiálu

:

1)

Nakládaní a skládríní materiálů a výrobků na veřejném prostranství je dovoleno
nelze.li bez m|áštních potíŽíchjinde. NaloŽení a složenímusí bý provedeno
neprodleně bez prutahů. Není dovoleno skladoviíní materiálů (uhlí, stavební materiál
atd.) na přísfupovych cestách k objektům, hydrantech, uzávěrech vody' kanalizačních
šachtách atd. Po manipulaci s materiálem je příjemce povinen veřejné prostranství
vyčistit popř. om;ýt.

2)

Při organizovaném sběru druhotných surovin je organtzátor povinen zajístit, aby
připravený sběr nepřekiíželprovozu a po provedení sběru uvedl veřejná prostranství do
pořádku.

só
Zvláštní lživ ánt veřej ných pro stranství :

t)

Potlžívatveřejné prostranství nad obvyklou míru nebo k jinému účelunež je urěeno,
Ize polue na zálJrJadě povolení obecního uřadu. o povolení je třeba požádat 1 0 dnů
předem s uvedením pro jaký účel,dobu, v jakém rozsahu a lokalitě bude veřejné
pro stranstv í tlžíváno .

2)

Každý' komu bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívríní
veřejného prostranství je
povinen:

a)

pollžívatveřejné prostranství pouze v rozsahu daném povolením obecního uřadu.

b)

zabtátrit poškozování a zrrečišťováníveřejného prostranství
znečištěnídenně odstraňovat.

c)

zabezpečítpřístupke kanalizačním šachilám, uzávěrum vody a požátrnímhydrantů.

d)

provést opatření k zajištěníbezpečnosti ostatrrích uŽivatelů veřejného prostranství
zvláště po setmění.

e)

po skončeníužíváni uvést veřejné prostranství na svůj nríklad do původníhostavu.

3)

Na celém tuemí správního obvodu Kleněí pod Čerchovem je bez souhlasu obecního
uřadu zakéz:áno vylepovtíní a vyvěšoviání plakátu, umísťovánípoutačůatd. mimo
místa k tomu určená.

4)

Provozovatelé stiánlcu, kiosků a podobných zaÍízerujsou povinni na vlastní náklady
zajistit pořádek a čistotu v okolí těchto zařízeni. Jako prodejní místo určuje obec
Klenčípod Čerchovem místo pod lipaini u Staré pošty, ve qýjimečných případech
jinde v zastavěné části obce.

/

a

jeho zaÍízen|případné

s8
Záv&eěná ustanovení:

l)

Pravidla o udržování čistoty a pořádku v bytoých domech stanovuje platď domovní
řád.

2)

Vlastníci nemovitostí jsou povinni při výskyru hlodavců odstranit příčinyazajistit
opatření k hubení _ deratizací.
Vlasbríci nemovitostí jsou povinni při ýslcytu učinit opatření kzatnezení rozšiřoviíní
obtíŽnéhohmyzu a podle potřeby provést dezinsekci nemovitosti.

3)

Vlastníci aužívateléprovozních místností jsou povinni zajistit řadné označení
provozovl}y, její čistotu,Íáďný vnějšívzhled a vhodnou úpravu ýkladních skříď.
se

Zatupitelstvo obce Klenčípod Čerchovem touto vyhláškou rušívyhlášku obecního
zastupitelstva obce Klenčípod Čerchovemze dne 9.prosince !992 o zajištěníěistoty a
řádnóho vzhledu obce a likvidaci odpadů.
/^)
V Klenčípod Čerchovem dne |4.tnoru20}3

fu\í{.
místostarosta

kffi#

