Obecně závazná vyhláška
obce Čečelice
č. 1/2002
o veřejném pořádku a udržování čistoty v obci Čečelice

Zastupitelstvo obce Čečelice schválilo dne 26. 7. 2002 v souladu s § 10 písm. b),
c), d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vyhlášku č. 1/2002 o
veřejném pořádku a udržování čistoty v obci Čečelice
Část I.
Základní pojmy a ustanovení
čl. 1
Veřejný pořádek a čistotu obce je povinen dodržovat každý občan, právnická či fyzická osoba
v územním obvodu obce, trvale se zdržující, případně obcí projíždějící.
čl. 2
Veřejným pořádkem podle této vyhlášky se rozumí nejen pořádek na veřejných prostranstvích,
ale rovněž dodržování základních obecně uznávaných pravidel a norem chování a soužití
občanů, fyzických i právnických osob, jejichž podnikatelská činnost může ovlivnit dodržování
těchto norem vůči občanům.
čl. 3
Veřejným prostranstvím jsou podle této vyhlášky všechna místa, která slouží veřejnému
užívání podle povahy svého určení a jsou to zejména ulice, náměstí, silnice, místní
komunikace, chodníky, parky a ostatní plochy, sloužící veřejnosti. v případě pochybností, zda
jde o veřejné prostranství, je ve sporném případě oprávněn rozhodnout Obecní úřad Čečelice
(dále jen Obecní úřad).
Část II.
Užívání veřejného prostranství
čl. 4
Každý občan je oprávněn užívat veřejné prostranství způsobem odpovídajícím povaze a
určení veřejného prostranství.
čl. 5
Užívání veřejného prostranství nad rámec stanovený čl. 4 této vyhlášky se považuje za
zvláštní užívání veřejného prostranství. Užívat veřejné prostranství zvláštním způsobem
mohou občané, právnické a fyzické osoby pouze na základě předchozího souhlasu Obecního

úřadu a za podmínek a způsobem stanoveným orgánem obce. Úhrada za zvláštní užívání
veřejného prostranství je stanovena ve Vyhlášce č. 1/2000 o místních poplatcích vybíraných
v obci Čečelice.
čl. 6
Souhlas příslušného orgánu obce ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nenahrazuje
rozhodnutí stavebního úřadu o přípustnosti stavby nebo jiného povolení, vydané podle
platných předpisů, pokud je ho k užívání třeba.
čl. 7
Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání přesně vymezené části veřejného prostranství
(např. jako součást stavebního provozu, ke skladování materiálu, výkopovým pracem,
umístění stánku nebo kiosku, stání a parkování motorových vozidel a jiné motorové techniky
apod.) je povinen:
a) používat veřejné prostranství způsobem uvedeným v povolení
b) zabránit znečišťování okolí vymezené části veřejného prostranství. Povinností uživatele
prostranství je odstranit znečištění, které vzniklo v souvislosti se zvláštním užíváním
vymezené části veřejného prostranství
c) sypké materiály je nutno ohradit bedněním či jinak zajisti, aby nemohly být roznášeny
větrem nebo vodou po okolí
d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, zařízením rozvodných
závodů, spojů apod.
e) při úpravě terénu, výkopech, při opravě střech, fasád domů apod. zajistit bezpečnost
uživatelů veřejného prostranství (zábrany, můstky, oplocení, osvětlení apod.)
f) po ukončení lhůty vymezené pro zvláštní užívání veřejného prostranství uvést na svůj
náklad veřejné prostranství do původního stavu.
čl. 8
Povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství za účelem uložení materiálu bude
vydáno jen tehdy, nelze-li k tomu účelu použít jiných prostor (dvorů, ohrazených stanovišť,
vyhrazených parkovišť apod.).
čl .9
1. Pokud nepůjde při zvláštním používání chodníků nebo vozovek o ohrazené stanoviště,
musí být stavební hmoty a jiný materiál převezeny bezprostředně před zpracováním.
Stavební suť musí být odvážena denně. Uživatel veřejného prostranství , resp. stavebník
nebo stavební organizace jsou povinny ihned po skončení stavebních prací odvézt veškeré
stavební hmoty, nářadí, lešení apod., uklidit prostranství, pokropit a zamést. Ukončení
prací ohlásí uživatel bezodkladně obecnímu úřadu, který vydal povolení ke zvláštnímu
užívání této části veřejného prostředí. Obecní úřad převezme prostor pouze pokud budou
splněny ze strany uživatele podmínky, za nichž bylo užívání veřejného prostranství
povoleno.
2. Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou stanoveny vyhláškou obce.

čl. 10
Provozovatelé kiosků, stánků a prodejen jsou povinni zajistit pořádek a čistotu v jejich
bezprostřední blízkosti, v případě umístění v linii zástavby vždy až k vnějšímu okraji chodníku.
Jsou povinni opatřit dostatečný počet odpadkových nádob, pečovat o jejich řádný stav,
pravidelné vyprazdňování a čistotu kolem nich.
Část III.
Udržování a čistota veřejných prostranství
čl. 11
Na veřejných prostranstvích je zakázáno zejména:
- odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel, nedopalky cigaret a ostatní odpad všeho
druhu mimo odpadkové koše nebo jiné nádoby určené k odkládání odpadků nebo mimo
vyhrazená místa
- vyklepávání nebo čištění koberců a mytí motorových i nemotorových vozidel mimo
vyhrazená místa
- nechat volně pobíhat psy a jiné hospodářské zvířectvo
- znečišťování splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami
- vhazovat jakékoliv předměty do vodních toků a nádrží nebo jejich ukládání na březích a
místech, z nichž by mohly být splaveny do těchto toků a nádrží
- vylévat nebo vypouštět do vodních toků a nádrží jakékoli znečišťující tekutiny, které by
mohly poškodit zdraví uživatelů vodních toků, živočišstva a rostlinstva v něm
- provádět údržby nebo umývání motorových a nemotorových vozidel na březích vodních
toků a nádrží
Vypouštění odpadních vod upravuje zvláštní předpis.
čl. 12
Čištění a údržba veřejného prostranství:
1) Za čistotu a čištění veřejného prostranství kromě případů uvedených v čl. 12 odst. 4, této
vyhlášky, odpovídá právnická či fyzická osoba, která je k této povinnosti vázána smluvně,
pop. právnická či fyzická osoba, které bylo svěřeno veřejné prostranství do užívání.
2) Organizace odpovědná za čistotu a čištění veřejného prostranství může čištění svěřit jiné
organizaci (v případě fyzických osob nebo jiné osobě), tím se však nezbavuje odpovědnosti
za udržování čistoty těchto prostranství. Tato odpovědnost se vztahuje i a právnické a
fyzické osoby, kterým bylo veřejné prostranství propůjčeno nebo pronajato na přechodnou
dobu (např. při konání slavností, závodů apod.).
3) Nezávisle na povinnostech, uložených právnickým a fyzickým osobám jinými ustanoveními
této vyhlášky je povinen odstranit znečištění, které způsobil na veřejném prostranství ten,
kdo:
a) na veřejném prostranství odložil nepotřebnou věc a odhodil jakýkoliv druh odpadku
b) skládá, nakládá nebo jinak manipuluje se zbožím a jiným materiálem (uhlí)
c) provádí jakékoliv stavební práce
d) vyprazdňuje sběrače kalů a nečistot z pouličních stok
e) nakládá a odváží domovní odpadky, popel, odpadky z restaurací a jiných provozoven.

Část IV.
Odvoz, likvidace a ukládání tuhého domovního odpadu
čl. 13
Za tuhý domovní odpad se pokládá: smetí, popel, škvára, saze a pevné domovní odpadky,
které se mohou odložit do popelnic.
čl. 14
Odvoz domovních odpadků se prování pomocí popelnic v zimním období 1 x týdně,
v letním období 1 x za 14 dní.
čl. 15
Vlastník domu (popř. správce nebo uživatel), je povinen zajistit, aby popelnice byly
k odvozu řádně připraveny.
čl. 16
Popelnice smí být umístěny na veřejných prostranstvích (zejména chodnících) pouze v den
před svozem a v den svozu.
čl. 17
Vlastník domu (popř. správce nebo uživatel) odpovídá za udržování čistoty v prostoru
vyhrazeném pro popelnice.
čl. 18
Je zakázáno zakládat či zřizovat skládky nebo odpadky či odpady mimo vyhrazená místa.
čl. 19
Prostor skládky na místním hřbitově je určen výhradně pro skladování odpadu z údržby
hřbitova a hrobů. Ukládání jakéhokoliv jiného odpadu je přísně zakázáno.
Část V.
Udržování klidu a veřejného pořádku
čl. 20
Není povoleno rušit noční klid. Za období nočního klidu se považuje doba od 22.00 h do
05.00 h ráno.
čl. 21
Je zakázáno poškozovat, přenášet nebo jakýmkoliv způsobem ničit veškerá veřejná
zařízení, zejména dopravní značky, lavičky, čekárny, květinové mísy, odpadkové koše a
veřejnou zeleň apod.
čl. 22
Proti výtržníkům nebo osobám budícím veřejné pohoršení bude postupováno podle
ustanovení platného právního řádu, např. zákona ČNR č. 200/90 Sb. o přestupcích.

Část VI.
Ustanovení společná a závěrečná
čl. 23
1. Porušení této vyhlášky bude posuzováno a postihováno ve smyslu platných právních
předpisů.
2. Tato vyhláška platí v celém katastrálním území obce Čečelice.

čl. 24
Zrušuje se vyhláška č. 2/1995.
čl. 25
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den ode dne jejího vyhlášení.

………………………………………………
Bohuslav Růžička
místostarosta obce Čečelice

Vyvěšeno: 26. 7. 2002
Sejmuto:

……………………………………………
Zeman Josef
starosta obce Čečelice

