Obec Březina
vydává
vyhlášku č. 05
o udržování čistoty a pořádku v obci Březina,
kterou schválilo Obecní zastupitelstvo v Březině na svém zasedání dne
15.12.1999 v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve
znění pozdějších změn a doplňků.

Článek 1
Základní ustanovení
1) Udržování čistoty a pořádku v obci Březina je společnou záležitostí všech
obyvatel i návštěvníků obce, podnikatelů a dále všech právnických osob - podniků,
zařízení a institucí na jejím území. Jejich povinností je dbát o zachování čistoty v
obci tak, aby se neustále zlepšoval její vzhled a zkvalitňovalo životní prostředí.
2) Tato vyhláška upravuje zajišťování čistoty veřejných prostranství, veřejných
objektů a zařízení na území obce Březina.
3) Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna místa, která
slouží k veřejnému užívání, zejména silnice, chodníky, přídlažby, mosty, průchody,
cesty, parkoviště, hřiště, veřejné sady, lesy a další plochy veřejné zeleně, ostatní
nezastavěná území, jakož i ostatní účelová zařízení veřejně přístupná, přičemž
nezáleží na majetkoprávním vztahu k pozemku. Vzniknou-li pochybnosti, zda se
jedná o veřejné prostranství, rozhodne Obecní úřad Březina.
4) Chodníkem se pro potřeby této vyhlášky rozumí cesta upravená pro pěší,
schody, jakož i pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m, přiléhající k nemovitosti a
potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde není chodník zřízen. Chodník hraničící s
nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku sloužící k
jiným účelům než komunikačním. Součástí chodníků jsou též plochy vjezdů do
domů, garáží, dvorů a zahrad, přičemž nerozhoduje, zda tyto chodníky byly
převzaty OÚ Březina nebo prohlášeny za veřejné, ani nezáleží na majetkoprávním
vztahu k pozemku. Chodníkem se rozumí též cesta pro pěší, pokud byla schválena
jako veřejná.
Článek 2
Čistota veřejného prostranství

1) V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu obce je zakázáno
znečišťovat veřejná prostranství.
Zejména se zakazuje :
a) odhazovat papíry, zbytky jídel, ovoce a jiné odpadky, cigaretové nedopalky a
pod., mimo určené odpadkové nádoby.
b) znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími
tekutinami nebo látkami.
c) umývat a čistit motorová vozidla, manipulovat s motorovými oleji, rozpouštědly
a mazadly na odstavných plochách, parkovištích a na veřejných prostranstvích.
d) nechávat psy, drůbež a ostatní domácí zvířata pobíhat volně bez dozoru
pečovatele, znečišťovat chodníky, cesty a ostatní veřejná prostranství, ničit travnaté
plochy, zemědělské kultury, venčit psy na zelených plochách a v blízkosti dětských
hřišť, jakož i vodit psy do prodejen a veřejných místností. Majitelé psů a ostatních
zvířat jsou odpovědni za jejich chování a řádné zabezpečení svých zvířat, tak aby
nedocházelo k ohrožení zdraví, bezpečnosti a jiných práv spoluobčanů, dále aby
nebyl ohrožen či narušen veřejný pořádek, čistota a bezpečnost obce.
e) smetání nečistot z chodníků na vozovku, zametání smetků do dešťových vpustí a
svodnic nebo jejich spalování na veřejném prostranství, ukládání domovních
odpadů do odpadkových košů.
f) skladovat na veřejných prostranstvích, zvláště na chodnících obaly, koše, láhve,
pytle s odpadky, jakýkoliv jiný odpad a pod.
g) ničení veřejné zeleně, stromů, květinové výsadby a travnatých ploch.
Článek 3
Zvláštní užívání veřejného prostranství
1) Používat veřejného prostranství k jinému účelu, než ke kterému je určeno, lze
pouze se souhlasem a písemným povolením Obecního úřadu Březina.
2) Na chodníky je zakázáno vjíždět nebo částečně najíždět dopravními prostředky i
když jde o dovoz zboží nebo paliva, kromě vjezdů do budov a dvorů. Na
chodnících je zakázáno parkovat.
3) Za užívání veřejného prostranství platí sazby poplatků dle platné "Vyhlášky o
místních poplatcích za užívání veřejného prostranství".

Článek 4
Odpovědnost za udržování čistoty veřejného prostranství
1) Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které
způsobil.
2) Za zabezpečování čistoty veřejných prostranství odpovídá vlastník (správce)
tohoto prostranství s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 a 4 tohoto článku.
3) Za zabezpečování čistoty chodníků odpovídá vlastník (správce) přilehlé
nemovitosti či parcely, přičemž :
•

a) odpovídá za celou šíři chodníku mezi vlastní nemovitostí a vozovkou.
Přitom nerozhoduje, zda se mezi nemovitostí a chodníkem či mezi
chodníkem a vozovku nachází plocha zeleně.

•

b) osoba nebo jiný subjekt (organizace) zodpovědná za čištění veřejného
prostranství (chodníku) může svěřit tuto povinnost třetí osobě. Tím se však
nezbavuje zodpovědnosti za udržování čistoty těchto prostranství.

•

c) znečištění způsobené zvířaty je povinna neprodleně odstranit osoba o
zvíře pečující.

Článek 5
Čištění veřejného prostranství
1) Čištěním veřejného prostranství - chodníků se rozumí zametání, popř. mytí,
odstraňování bláta, odpadků a jiných nečistot a odstraňování plevele. Dále
odklízení sněhu a sypání chodníku hmotami, které zdrsňují kluzký povrch a to v
celé šíři. Solení a použití jiných chemikálií se nedovoluje.
2) Čištění chodníků je nutno zajišťovat pravidelně, zejména v zimním období musí
být sníh odklízen neprodleně. Jakmile se vytvoří náledí musí být chodník
bezodkladně posypán.
3) Sníh se ponechává na okraji chodníků. Je nutné dbát aby byly volné přechody a
vjezdy do budov a přístupy k pouličnímu zařízení (hydranty, dešťové vpustě a
pod.).
4) OÚ může stanovit, které cesty nebudou v zimním období udržovány. Přitom dbá,
aby nebyly uzavírány cesty frekventované.

Článek 6
Podmínky pro provoz vozidel
1) Je zakázána jízda vozidly, která sama nebo svým nákladem znečišťují vozovku
nebo ovzduší nebo obtěžují okolí nadměrným hlukem. Vozidla musí být zbavena
nečistoty ještě před vjezdem do obce. Účastníci provozu nesmí jinak způsobovat
znečištění a jsou povinni umožňovat čištění veřejného prostranství a odvoz odpadů.
2) Dopravovaný náklad musí být zabezpečen tak, aby neznečišťoval vozovku nebo
ovzduší rozprašováním nebo odkapáváním (sypké hmoty, uhlí, seno, sláma, piliny
a pod.)
3) Účastníci provozu, znečistí-li komunikaci, jsou povinni uvést vozovku do
původního stavu v nejkratší době tak, aby nebyla ohrožována bezpečnost provozu
vozidel a zajištěna čistota obce.
4) Parkování motorových a jiných vozidel na plochách veřejné zeleně je zakázáno.
5) Je zakázáno parkování a dlouhodobé odstavování motorových a jiných vozidel
bez SPZ, vraků a nepojízdných vozidel na veřejném prostranství.
Článek 7
Nakládání a skládání materiálu
1) Nakládat a skládat materiály, hmoty, výrobky a palivo na veřejném prostranství
je dovoleno pouze na nejkratší možnou dobu a jen tehdy nelze-li to provést v
prostorách majitele nebo uživatele.
2) Skladování jakýchkoliv materiálů na veřejném prostranství je možné pouze po
předchozím písemném povolení OÚ a podléhá zpoplatnění dle ustanovení vyhlášky
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Článek 8
Veřejná zařízení
1) Odstraňování, přemísťování a poškozování poutačů, úředních tabulí,
odpadkových košů, zahradních laviček a pod., které slouží občanům a
návštěvníkům obce je zakázáno.
2) Na veřejně přístupných místech v zastavěné části k.ú. Březina se zakazuje střílet
a to i ze vzduchovek. Toto se nevztahuje na případy upravené zákonem ( např.
nutná obrana, oprávněné použití zbraně a pod. ).

3) Používání petard, světlic a jiných zařízení zábavné pyrotechniky se na veřejně
přístupných místech obce Březina zakazuje. Toto ustanovení se nevztahuje na dny
01.01., 30.04. a 31.12.
Článek 9
Sankce a pokuty
Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných
předpisů, zejména podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
1) Opatření o hospodaření s odpady a čistotě ovzduší stanoví zákon č. 125/1997 Sb.
o odpadech, zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší a obecně závazná vyhláška
obce Březina o nakládání s komunálním odpadem.
2) Vyhláškami obce Březina jsou stanoveny místní poplatky za užívání veřejného
prostranství a místní poplatky ze psů.
3) Tato vyhláška byla projednána a schválena Obecním zastupitelstvem Březina
dne 15.12.1999 a nabývá účinnosti dnem 01.01.2000.
V Březině dne 15.12.1999

Milan SMÍŠEK
zástupce starosty
Karel BOROVIČKA
starosta obce Březina

Vyvěšeno dne : 16.12.1999
Sňato dne : 31.12.1999

