Vyhláška č. 5/2004
O udržování čistoty a veřejného pořádku na území obce
Vestec
__________________________________________________

Zastupitelstvo Obce Vestec na svém zasedání dne 30.3.2004 schválilo na základě
ustanovení § 10 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Čl.1
Úvodní ustanovení
Udržování čistoty, pořádku a kulturního vzhledu obce je povinností všech fyzických
osob, které mají trvalé bydliště nebo se zdržují na území obce Vestec (dále jen
obce) i právnických osob, které mají v obci sídlo nebo působnost. Všichni musí dbát
na udržování čistoty a pořádku, zejména na veřejných prostranstvích, jakož i na
vlastních nemovitostech.
Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné žití a soužití všech
občanů i návštěvníků obce, vč. realizace jejich práv a oprávněných zájmů, zejména
práva na nedotknutelnost osoby, jejího obydlí, ochrany majetku a zdraví a právo na
příznivé životní prostředí.
Čl. 2
Udržování čistoty a pořádku na veřejném prostranství
2.1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení , sloužící k veřejnému
užívání, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru / viz § 34 z. č. 128/2000 Sb. o
obcích/.
2.2.Každý občan nebo organizace je oprávněn obvyklým způsobem používat veřejné
prostranství dle povahy jeho určení tak, aby nezpůsoboval ohrožení bezpečnosti
osob nebo majetku.
2.3.Zvláštní užívání veřejného prostranství je možné jen na základě povolení obce
Vestec a za úplatu podle vyhlášky o místních poplatcích, pokud dále není uvedeno
jinak.
2.4.V zájmu zdraví a bezpečnosti a ke zlepšení vzhledu obce je zakázáno
znečišťovat jakýmkoli způsobem veřejná prostranství, zejména:
a) umisťování plakátů, nabídek, inzerátů apod. mimo plakátovací tabule

b) ničit parkovou úpravu, poškozovat stromy a zařízení
sloužící veřejnosti
c) vyšlapávání cest přes travnaté plochy
d) používat zábavnou pyrotechniku
Čl. 3
Udržování čistoty a pořádku na místních komunikacích a provoz
motorových vozidel
3.1. Jízda vozidly, která buď sama nebo svým nákladem znečišťují veřejné
prostranství je zakázána.
3.2.Ten, kdo vozidlem nebo jeho nákladem způsobí znečištění místní komunikace
nebo prostranství, je povinen toto znečištění odstranit tak, aby byla zajištěna čistota
obce, bezpečnosti občanů a bezpečný provoz vozidel.
3.3. Ustanovení 1. a 2. se vztahují i na nakládání a skládání zboží a materiálu.
Čl. 4
Čištění veřejných prostranství
4.1.Pokud není touto vyhláškou nebo jiným obecně závazným předpisem stanoveno
jinak, odpovídá za znečištění veřejného prostranství obecní úřad.
4.2.Každé mimořádné znečištění veřejného prostranství, silnic nebo komunikací je
povinen na svůj náklad odstranit ten, kdo znečištění způsobil. Při rozsáhlém
znečištění je dále povinen zajistit bezpečnost osob a provozu po dobu čištění
4.3.Provozovatelé obchodů, restaurací, prodejních stánků a dalších obdobných
zařízení jsou povinni v jejich bezprostřední blízkosti umístit dostatečné množství
odpadkových nádob, zabezpečit jejich pravidelné vyprazdňování a zajišťovat čistotu
v jejich bezprostřední blízkosti.
Čl. 5
Hospodaření s odpadem
5.1.Vytvářet v obci skládky pro ukládání odpadu je oprávněn pouze obecní úřad
v souladu s platnými zákony.
5.2.Ten, kdo svým pobytem nebo činností v obci vytváří odpad, je povinen jej
odstranit tak, aby nenarušil životní prostředí.
5.3.Ukládání všech druhů odpadu mimo vyhrazená místa je zakázáno. Tuhý domovní
odpad smí být ukládán do zvláštních nádob, tj. popelnic nebo kontejnerů k tomu
určených. Odvoz tuhého domovního odpadu organizuje obecní úřad.

Čl. 6
Udělování výjimek z vyhlášky
Výjimku z této vyhlášky může udělit starosta obce písemnou formou.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o udržování čistoty a veřejného
pořádku na území obce Vestec.
Čl. 8
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 25.dubna 2004.
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