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obecně závazná vyhláška Městyse Boleradice

č.ll20ll,

o zabezpečenímístníchzáležitostíveňejného poŤádku a čistoty ulic a jinfch veŤejnfch

prostranství
Zastupitelstvo městyse Boleradice na svém zasedéni dne 23.II,20II usnesením ě. 6 schválilo
v souladu s $ 10 písm. a) až c) a $ 84 odst. zákona é' 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍizení), ve znění
pozdějších pŤedpisri, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

čt. t
Úvodní ustanovení
1. Tato lyhláška ukládá povinnosti kzabezpečenímístníchzáIežitostt veŤejného
poŤádku, stanovuje podmínky a omezujíaí opatŤení pro poŤádríní, pruběh a ukončení
veŤejně pŤístupn1fch kultumích

podnik včetně tanečníchzfuav, diskoték, a

vk|áďá

povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a veŤejnych prostranství v obci.
c|^2
Zá|<|adní pojmy
1.

VeŤejnfm prostranstvím jsou

pro

čely této vyhlášky všechna náměstí' ulice, plochy

trŽit, chodníky, veŤejná zeleťt, paÍky a dalšíprostory pŤístupnékaždému bez omezení,
tedy sloužícíobecnímu užívéní(vymezené na mapě v pŤíloze č. 1 této vyhlášky).
2.

VeŤejnou ze|ení se rozumí uličníze|eí, paÍky a jiná plocha funkčnírekreačnízeleně

(zejména veŤejně pŤístupná zelreŤt v ulicích, parcích, ďe

i zeleř

v pŤenosn;fch

nádobách).
3.

PoŤadatelem veŤejně pŤístupnéhokulturního podniku se pro potŤeby této vyhlášky
dané místo k provozoviíníveŤejnosti
rozumí fyzická, nebo právnická osoba užívající
pŤístupnéhokultumího podniku.

cl.3
1.

Podmínky pro poňádání veÍejnosti pŤístupnfch podnikri
PŤi poŤádaní veŤejně pŤístupn;fch sportovních a kulturních podnik , včetně taneěních
zábav a diskoték (dále jen veŤejně pŤístupny podnik), je poŤadatel či provozovatel
povinen nejpozději 10 dnri pŤed jeho koniíním písemně oznámít svŮj zríměr uŤadu
městyse.

2.

Provozovatel veŤejně pŤístupnéhopodniku
veŤejně pŤístupnéprodukce:

je

povinen v souvislosti

s poŤádáním

a)
b)

zajistit dostatečnou a řádně označenou pořadatelskou sluŽbu,
v pruběhu akce stanovit odpovědnou osobu pro řešeníprovozně.orgartízačních

zá|ežítostí,

c)

zajistit uklid odpadků a řešení případných škod v místě konrání akce a po jejím
ukončení, včetně nejbliŽšíhookolí a parkovacích ploch'

d)
e)

zajisti dodržovanízák|adních hygienických norem,
zajisti dostatečnou kapacitu sociálních zařízení v místě konríníakce.

3. odpovědnost

pořadatele

či provozovatele za to, že hladina hluku

nepřesáhne

a dá|e za dodržování právních předpisů chranících
občany před alkoholismem a jinými toxikomániemi není ustanovením vyhlášky
stanovené limity hluku a vibrací

dotčena.

cr.4
omezující opatření při využíváníveřejného prostranství
1. Při zvláštním vžíváníveřejného prostranství je uživatel povinen:

a) používatveřejné prostranstvi tak,

aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu,

b) zabránit poškozování veřejného prostranství ajeho zařízeni,
c) odstraňovat případné znečištění,které bylo způsobeno tímto vžívéním,nebo v
souvislosti s ním'

d) zabezpečítpřístup ke kana|izačnímvpustím' uzávěrum vody, plynu'
elektrickým rozvodům, unikovym východům apod.,

e) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelůveřejného
prostranství, zejména v nočníchhodinách,

D

pouŽívat jen vyhrazeného prostoru a dodržovat stanovené podmínky,

g) ihned po skončenívlastního užíváníveřejného prostranství

uvést na svůj

náklad toto prostranství do stavu umoŽňujícíhoobecné uživání.

2.

Sypké materiály musí být na veřejném prostranství oluazeny, nebo jinak zajištěny, aby
nemohly

bý roznášeny větrem, vodou'

nebo jinak po okolí.

čt. s
Znečišt'ováníulic a jiných veřejných prostranství

1. Zaznečišťováníulic a jiných veřejných prostranství se povaŽuje zejména:
a) odhazoviíní jakýchkoliv předměti bez ohledu na jejich rozměr a původ mimo
prostory a nádoby k tomu určené,

b) vylepovéni arozptyl

plakátů, letáků a jiných oznámeni mimo místa k tomu určená,

c)

znečištěnízpůsobená chovanými zvířaty,

d)

dlouhodobé ukládání stavebního materiálu,

2.

e)

parkování vozidel na chodnícíchavyznaěenych obecních plochách,

0

znečištěnízp sobená vozid|y, stroji a zaÍízeními.

Poškozováním či ničeníveŤejné zeleně napÍ. |ámání větví, trhrání plodri okrasnych
rostlin, nebo jiné poškozování ze|ené je zakázáno. V prostorech veŤejné zeleně není
dovoleno:

r,

J.

a)

jízda, zastavení a stání motorovych vozidel a jízdanazvíÍeti

b)

kempování, táboŤení.

odhazování odpadkri

a

vylrévánt odpadních tekutin

do kanalizace jsou upraveny

zvláštrrím právním pŤedpisem.
4.

Nakládání s odpady, zprisob jejich likvidace je upraven zvláštním právním pŤedpisem.

5.

Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštru právní pŤedpisy o zvláštním uživéní
veŤej ného pro

stranství'

čt. r
Povinnosti k zajištění udržováníčistofy ulic
1.

a

jinych veňejnych prostranství

Každy je povinen chovat se tak, aby nezprisobil znečištěníulic a chodníkri a jinfch
veŤejnych prostranství, pokud takové znečištěnízptisobí je povinen neprodleně ho
siím, nebo na vlastní náklady odstranit.

2.

V pŤípadě znečištěníveŤejného prostranství chovan;fmi zvíÍatymá povinnost
znečištěníneprodleně hygienicky odstranit vlastník zvíŤete, nebo osoba, která má v té

chvíli zvíÍeve své péči.Pokud tak neučiní,bude znečištěníodstraněno na jeho
nráklady. Tím není dotčeno právo vymáhat ntáklady vynďožené na zajištění čistoty na

p vodci
a
J.

zneěištění.

PŤi znečištěníulic a jin;fch veŤejnych prostranství má povinnost neprodleně odstranit

znečištěníjeho p vodce. Pokud tak neučiní,bude znečištěníodstraněno na jeho
naklady. Tím není dotčeno právo vymtáhat néklady vynaloženéna zajištění čistoty na
privodci znečištění.
4.

V pŤípadě potŤeby dočasnéhouloženímateriálu na veŤejnéprostranství, chodníky a
pozemky v majetku městyse je osoba vlastnící tento materiál povinna požádat IJIad
městyse o povolení k uloženía skladování tohoto materiálu.

5.

V pŤípadě poškození veŤejného prostranství, ulic, chodníkri a jinfch zafr,zeníje osoba,
která poškození provedla povinna v co nejkratší době zajistit na vlastní náklady
odstranění poškozenía uvedení do privodního stavu.

c'.7
Zpťrsob provádění čištění
1.

Cištěnímulic a jinjch prostranství se rozumí zametžn| mYtí, odstrařoviání b|ata,
naplavenin a jinfch nečistot. Čisteni musí byt provedeno v rozsahu celé znečištěné

plochy. Pokud nerrí použitívody z d vodu jejího nedostatku dočasně zakáz;áno a
neLtozí náledí, musí byt čištěnáploch vždy pÍed zarneténim pokropena vodou, aby
nedochazelo k narušováni životníhoprostŤedí rozptylem nečistot.
2.

PŤi čištěníulic

a

jin;fch veŤejn;fch prostranství nesmí docházet ke smetání či shrnovaní

odpadu a nečistot do vozovky, nakanaLizační mÍíže,na okolní pozemky' do sklepních
oken, větracích šachet a pod zaparkovanávozídla.

cl.8
Kontrola a sankce
1.

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních
pŤedpisťt.

t.

2. IJloženísankce nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti odstranit závaďny stav ve
stanovené lhritě. Pokud tak neučiní. mťržetak učinit Úrao městvse na nákladv
odpovědné osoby.

3. Dodržovrínítéto vyhlášky kontrolují pověŤení pracovníci ÚŤad,' městyse.

cl.9
Jr-.

u

crnnost'

Tato vyhláška nabyvá ričinnosti patnáctym dnem po jejím vyhlášení.

I

Ladislav
starosta

ÚŤední deska

Vyvěšeno:
Staženo:
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HonÁr

místostarosta

