Obec Brnířov
zastupitelstvo obce

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2011
o zajištění čistoty a řádného vzhledu obce
Zastupitelstvo obce Brnířov na svém zasedání dne 1.12.2011
schválilo, na základě ustanovení § 10 písm.a) až d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku k zajištění veřejného pořádku a čistoty v obci.
:

Článek I.
Vymezení pojmů
1. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby žijící nebo pobývající v územním
obvodu obce Brnířov a na všechny právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající
v územním obvodu obce Brnířov.
2. Za veřejné prostranství se v územním obvodu obce Brnířov považují všechny
chodníky, místní komunikace, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru .
3. Za veřejné prospěšná zařízení se považují ve smyslu této vyhlášky všechna technická
vybavení obce, která slouží všem občanům bez omezení. Jedná se zejména o lavičky,
veřejné osvětlení, zábradlí, autobusové zastávky, odpadkové koše, květináče,
vybavení sportovních a dětských areálů, označení domů,dopravní značky,
kontejnery apod.
4. Veřejnou zelení se rozumí veřejně přístupná zeleň, zejména travnaté plochy, parky,aleje,
jednotlivě rostoucí stromy a keře, záhony na veřejném prostranství .

Článek II.
Udržování čistoty veřejného prostranství
1. V zájmu zdraví a bezpečnosti všech občanů a zlepšení vzhledu obce je zakázáno na
veřejných prostranstvích zejména:
a) odhazovat smetí,popel,papíry,obaly všeho druhu,zbytky jídel,ovoce a zeleniny,
nedopalky cigaret a jiné nepotřebné věci.
b) znečišťovat veřejné prostranství pliváním,splaškovými vodami,oleji,chemikáliemi
nebo jiným podobným způsobem.
c) mytí a očišťování motorových vozidel na veřejném prostranství a na komunikacích
s výjimkou nezbytně nutného očištění
průhledných skel,reflektorů,brzdových a
koncových světel a registračních značek vozidel.
d) jakkoliv ohrožovat,znehodnocovat a poškozovat zeleň,veřejné objekty a
zařízení,památkové a kulturní objekty a zařízení.

e) vypalování trávy a neorganizované spalování listí a zbytků rostlin na veřejných
prostranstvích,komunikacích a chodnících.
f) na pozemcích uvedených v článku 1 odst.2 této vyhlášky je zakázáno provádět
výsadbu stromů,keřů apod.bez povolení Obecního úřadu.
g) vyklepávat nebo kartáčovat šatstvo,přikrývky a jiné předměty mimo vyhrazená
místa,zejména je zakázáno tato činnost na balkonech a z oken.
h) ponechávat psy nebo jiná domácí zvířata volně pobíhat při komunikacích,na
chodnících a veřejných cestách,veřejných prostranstvích,zelených pásech,parcích a
sadech,připouštět jejich znečišťování těmito zvířaty.
i) vstupovat se zvířaty a nebo je vpouštět na dětská hřiště a pískoviště.
j) vstupovat se zvířaty do prostorů Mateřské školy.
k) přemisťovat veřejně prospěšná zařízení(např.lavičky, odpadkové koše, květináče,vybavení
sportovních a dětských areálů, označení domů, dopravní značky, kontejnery).
l) kempování, táboření a rozdělávání ohně na veřejných prostranstvích v obci

2.

Soukromé nebo právnické osoby odpovídají za zavinění znečištění nebo poškození
komunikace nebo veřejného prostranství a jsou povinni neprodleně vzniklou závadu
odstranit nebo zajistit na své náklady její odstranění v nejkratší možné době.
Nesou právní odpovědnost za následky vzniklé z důvodu tohoto znečištění a
poškození.
Soukromé osoby nebo organizace provádějící výkop na komunikaci nebo veřejném
prostranství odpovídají za uvedení povrchu do původního stavu a vzhledu.
Výjimku může povolit správce komunikace.

3.

Budování dětských hřišť musí být v souladu s územním plánem a je proto třeba,aby se
provádělo po projednání v Obecním zastupitelstvu.

Článek III.
Udržování čistoty vodních toků a nádrží
Udržování čistoty vodních toků a nádrží je zajišťováno zákonem č.138/79 Sb. a zákona
č.130/74 Sb.V jejich smyslu je na území obce zakázáno:
1.vhazovat do vodní nádrže nebo koryta potoka jakékoliv předměty.
2.vylévat nebo jinak vypouštět do vody tekutiny závadné z hlediska zdravotního
nebo bezpečnostního,jako jsou zbytky olejů,pohonných hmot,chemikálií aj.
3.provádět na břehu vodní nádrže a potoka údržbu nebo čištění motorových nebo jiných
vozidel.
4.vypouštět do vodní nádrže a potoka splaškové vody.
5.zabíjet nebo jinak fyzicky ubližovat zvířatům žijícím na vodní nádrži a potoce(kachny,ryby
atd.)

Článek IV.
Podmínky pro provoz vozidel
Zásady chování držitelů a provozovatelů vozidel na komunikacích jsou provedeny
příslušnými předpisy.V jejich smyslu je na území obvodu obce Brnířov zakázáno:
1.jízda vozidel,která jsou nad obvyklou míru znečištěna a která sama nebo svým nákladem
znečišťují vozovku.Pokud bude vozovka přesto znečištěna, nečistoty neprodleně odstranit.
2.vjíždět, parkovat ani zastavovat motorovými i nemotorovými prostředky na travnatých
plochách v obci /výjimky z provozních důvodů povoluje OÚ/.
3.dopravovat náklad,který není dostatečně zabezpečen / v uzavřených nádobách ,
přikryté plachtou/,aby rozprašováním,rozsypáním ,odpadnutím nebo odkapáváním znečistil
vozovku nebo ovzduší nebo obtěžoval okolí zápachem.
4.způsobovat znečištění rozjížděním nebo narušováním hromad složeného materiálu
např.sněhu,listí,seškrábaných nečistot apod. a znemožňovat čištění veřejných prostranství.
5.jízda vozidel,která nadměrně hlučí nebo nadměrně znečišťují ovzduší/vyhl. č.102/95 Sb./
6.vjíždět na chodníky a parkování na nich /výjimky z provozních důvodů povoluje OÚ/.
7.parkovat na veřejném prostranství tzn.na místech,která k tomu nejsou určená

Článek V.
Skládání a nakládání materiálu a zboží
1.nakládat a skládat materiál a výrobky na veřejném prostranství je dovoleno jen tehdy,
nelze-li toto provést bez zvláštních potíží jinde.Naložení a složení musí být provedeno
neprodleně bez zbytečných průtahů.
2.není dovoleno skladování materiálu,uhlí,dřeva,stavebního materiálu,zboží aj. na
přístupových cestách k objektům,hydrantech,uzávěrech vody,plynu a na kanalizačních
propustích.
3.sběrné nádoby na domovní odpadky a na popel musí být umísťovány na vyhrazených
stanovištích na vlastním pozemku po každém svozu odpadu a popela.Ukládání popela je
povoleno pouze ve sběrných nádobách k tomuto účelu určených.
4.trvalé umístění sběrných nádob na chodnících nebo jiných místech při vozovkách a
veřejných prostranstvích je zakázáno /výjimky povoluje OÚ/.

Článek VI.
Zvláštní užívání veřejného prostranství
1.používat veřejná prostranství k jinému účelu než pro které je určeno,je možno jen na
základě povolení vydaného OÚ,který určí přiměřený rozsah a dobu užívání veřejného
prostranství.
2. parkovat na veřejném prostranství je zakázáno.
Při parkování používat obecní parkoviště nebo asfaltovou plochu u rybníka u památníku
A.Švehly a to tak ,aby nebyl omezen provoz ostatních vozidel.Parkovat u rybníka u
památníku A.Švehly je zakázáno vozidlům nad 3,5 tuny(výjimku povoluje OÚ).
3.poplatky za užívání veřejného prostranství stanoví zvláštní vyhláška o místních poplatcích.
Výjimku předkládací doby může povolit OÚ jen u havarijních případů.
4.překopy komunikací povoluje Stavební úřad Kdyně, u místních komunikací a chodníků a
ostatních veřejných ploch Obecní úřad formou správního rozhodnutí,technické podmínky
překopu stanoví správce komunikací.O povolení je nutno požádat v dostatečné
lhůtě,umožňující vyjádření všech dalších uživatelů a správců inženýrských sítí,vedených
v místě zamýšleného překopu.
5.každý ,komu bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství je povinen:
a)používat prostranství pouze v povoleném rozsahu
b)zabránit poškozování a znečišťování veřejného prostranství
c)zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím,uzávěrům vody a plynu.
d)provést opatření,aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů prostranství.
e)používat jen vyhrazených prostor,dodržovat stanovené podmínky,po skončení uvést
prostranství do původního stavu.
f)zachovat při skladování protipožární podmínky.
6.na celém území správního obvodu obce Brnířov je zakázáno vylepování a vyvěšování
plakátů,poutačů a podobných materiálů mimo místa pro tyto účely vyhrazená.

7. na celém území správního obvodu obce Brnířov je zakázáno používání zábavné
Pyrotechniky /petard,světlic,ohňostrojů apod./v období celého kalendářního roku.
Výjimkou je pouze ukončení kalendářního roku a příchod nového roku /z 31.12. na 1.1./.
Výjimku z tohoto ustanovení lze udělit na základě písemné žádosti Obecnímu úřadu při
pořádání společenských a kulturních akcí povolených Obecním úřadem.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.vlastníci nemovitostí jsou povinni při výskytu hlodavců odstraňovat příčiny výskytu a hubit je.
Dále jsou povinni učinit opatření k zamezení rozšiřování obtížného hmyzu.
2.každý občan má povinnost udržovat zeleň na svém pozemku tak,aby neohrožovala bezpečnost okolí
a výrazně nehyzdila vzhled obce /např.přerostlé stromy,neudržované živé ploty atd./
3.při nedostatku pitné vody je Obecní úřad oprávněn bez náhrad omezovat nebo jinak upravovat
zásobování pitnou vodou,popř.její užívání /zák.138/73 Sb./.
Při nedostatku pitné vody má trvalou platnost zákaz mytí motorových vozidel a zalévání
soukromých zakázek pitnou vodou.

4. porušování této Obecně závazné vyhlášky se postihuje jako přestupek podle § 46 odst.2
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.
5. dozor na dodržování této vyhlášky provádí členové zastupitelstva obce a zaměstnanci
Obecního úřadu v Brnířově.

Článek VIII.
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.2/1999 o zajištění čistoty a řádného vzhledu obce

Článek IX.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2012

……………………….
Vlastimil Weber
místostarosta obce

Vyhláška vyvěšena na úřední desce dne: 6. 12. 2011
Vyhláška sejmuta dne :

……………………….
Zdeněk Šup
starosta obce

