Obec Vlachovice
Opatření obce č. 2008-1
o udržování čistoty veřejných prostranství a užívání zařízení sloužících
potřebám veřejnosti v obci Vlachovice

Článek I.
Předmět úpravy a rozsah působnosti
1. Toto opatření deklaruje povinnosti k udržování čistoty, pořádku, vzhledu místních
komunikací a jiných veřejných prostranství, při užívání zařízení obce sloužícího potřebám
veřejnosti na celém území obce.
2. Povinnost udržovat čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích a užívat zařízení v souladu
se zákonem se vztahuje na všechny občany obce Vlachovice a návštěvníky.

Článek II.
Výklad pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou veřejné komunikace, chodníky, obecní cesty, veřejná zeleň a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. Čistotou a pořádkem se obecně rozumí stav, kdy je povrch veřejného prostranství zbaven
smetků, odpadků a stavebních a ostatních materiálů a jiných nečistot. Za znečištění se
nepovažuje použití posypových materiálů k zajištění schůdnosti veřejného prostranství,
zejména v zimních období.
3. Zařízením sloužícím potřebám veřejnosti se rozumí zejména dětské hřiště, autobusová
čekárna, lavičky, odpadkové koše, sloupy veřejného osvětlení.

Článek III.
Znečišťování veřejného prostranství
Za znečišťování veřejného prostranství se považuje zejména:
1. ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejných prostranstvích,
2. znečišťování veřejných prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími
tekutinami, včetně znečišťování umýváním vozidel, opravou vozidel včetně výměn,
vypouštění a úkapů olejů a dalších náplní, či vypouštění pohonných hmot mající za následek
znečištění veřejného prostranství,
3. odkládání komunálního odpadu mimo sběrné nádoby a kontejnery,
4. jakékoliv shromažďování odpadů na veřejném prostranství
5. znečišťování a poškozování zařízení sloužících potřebám veřejnosti,
6. uskladnění stavebního materiálu, dřeva, vytěžené hlíny, apod. na veřejném prostranství

Článek IV.
Odpovědnost za znečištění a udržování čistoty veřejných prostranství
1. Každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného prostranství, ke kterému došlo jeho
jednáním, opomenutím nebo v souvislosti s jeho činností
2. Za čistotu veřejného prostranství odpovídá vlastník pozemku, případně jeho uživatel.

Článek V.
Sankce
Porušení povinnosti stanovené tímto opatřením lze postihovat dle platných právních
předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 18.7.2008.
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