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Z Á V A Z N Á VY H L Á Š K A

č. 3/2001

k zajištění čistoty v obci Ratměřice
Zastupitelstvo obce Ratměřice schválilo dne 7. 5. 2001 podle § 10 písm.b/ a § 10 písm. d) zákona o obcích č.
128/2000 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku k zajištění čistoty v obci Ratměřice

Čl. l
Vyhláška stanovuje pravidla chování, jejichž dodržování je potřebné z důvodu zachování čistoty a
pořádku v obci, která nejsou obsažena v právních předpisech vyšší právní síly.
Čl. 2
Ustanovení vyhlášky se vztahují na všechny občany, na fyzické a právnické osoby oprávněné
k podnikání, na osoby dočasně pobývající v katastráln ím území obce a na návštěvníky obce.
Čl. 3
Zajištění čistoty veřejného prostranství dle § 34 zák.o obcích
l./ Vlastník nemovitostí odpovídá za čistotu veřejného prostranství přiléhající nemovitostem
2./ Majitelé psů jsou povinni zajistit, aby psi volně nepobíhali po veřejném prostranství
v obci.
Rovněž tak i drůbež a další drobná hospodářská zvířata není dovoleno vypouštět
na veřejné prostranství v obci.
3./ Je povinností občanů používat pro běžný odpad na ulici odpadkových košů umístěných
v obci, které jsou pravidelně vyprazdňovány při svozu odpadů

Čl. 4
Ochrana životního prostředí
1./ Dle stavebního zákona č. 151/2000 Sb. § 86 je vlastník nemovitosti povinen udržovat
své nemovitosti v náležitém technickém stavu a pořádku, aby nedocházelo k jejich
znehodnocování nebo ohrožení jejich vzhledu a tím i narušení vzhledu obce.
2./ Vlastníku nemovitostí není dovoleno provádět spalování různého odpadu tak, aby tím
ohrožoval požární, bezpečnostní a životní prostředí.Zbavit se tuhého komunálního
odpadu mohou občané jen v zařízeních k tomu určených , a to dle vyhlášky o odpadech.
3./ Je zakázáno neoprávněné zabírání veřejného prostranství (komunikace,chodníky) na
dlouhodobé parkování a ukládání materiálu bez povolení obce a jejich znečišťování,
ničení laviček, soch a kašny. O zábor veřejného prostranství je nutno předem požádat
obecní úřad.
4./ Není dovoleno znečišťování povrchových nebo pozdemních vod, ohrožování zdravotní
nezávadnosti vod, mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních

tocích nebo v místech ohrožení zdravotní nezávadnosti vod, vypouštění odpadních
vod do povrchových nebo podzemních vod v rozporu s ustanovením vodního zákona.
V suchém období dodržovat vyhlášené šetření vodou.
Respektovat označování pozemků ochranného vodního pásma - ohlašovat na obecní úřad
příslušné stavební komisi jakékoliv stavební či zemědělské úpravy v okolí ochranného
vodního pásma.
Čl.5
Ochrana veřejné zeleně
l./ Veřejnou zeleň před svojí nemovitostí je povinen si majitel pravidelně udržovat.
2./ Veřejnou zeleň (stromy, trávníky) mimo prostranství před nemovitostmi udržuje obec.
3./ Je zakázáno ničení stromů, vzrostlých keřů a chození po trávníku.
4./ Je zakázáno mytí a ničení vody v obecní kašně.
Čl.6
Sankce
l./ Jestliže fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jí užívaném pozemku
tak, že naruší vzhled obce, může jí obec uložit pokutu do 10 000,- Kč.
2./Jestliže podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba
neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí obec
uložit pokutu do 50.000 Kč.
3./ Jestliže osoby znečistí nebo znehodnotí veřejné prostranství nebo odloží věci mim
vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadný stav, může jim obec uložit pokutu do
200.000,- Kč.

4./ Poruší-li podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická
osoba povinnost stanovenou právním předpisem obce, může jim obec uložit pokutu do
200.000,- Kč
Čl.7
Kontrola dodržování vyhlášky
l./ Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět členové obecního
zastupitelstva,
komise přestupkové, a kontrolního výboru, stavební komise, a to při provádění
pravidelných kontrolních obchůzek stanovených plánem práce. Zjištěné nedostatky jsou
řešeny buď přímo na místě, v závažnějších případech řešeny na základě písemného
záznamu přestupkovou komísí.

Tato vyhláška ruší vyhlášku předchozí č. 3/93.
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