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Zák|adníustanovení
]' TatovyhláškaupravujereŽimzajišťování
čistoty
veřejnýchprosrranstvi
na úzeníobceVěŽnjce.
ý obci Věžniceje spo]ečnou
2. Udržovatčistotuna veŠkeďchveřejnýchprostranstvícb
áleŽitostj vŠecb
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osobnacbáŽejících
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3. Za veřejnáprostranstvise pro účelytétovyhláškypovaŽujimistaurčenázvláštnimákonem'])' reŽim
zákon.2)'
udržování
a zab€ z pečeničistoty
mislnichkomunikacistanovízv1áštní
II.
Udržováníčistotyv€ ř ejÍých přostranství
čistotyveřejnýchprostranstvil
a tim i zajištění
estetického
vzhleduobce a Životního
]. V zájmu zaiištění
prostředí
v obciVěŽnicenenidovolenojakkolial€ č jšťoval
veřejnáprostranství'
je ze]ména:
veřejný€ h prostÍďlství
2' znečiŠtbváníÍn
zejménakoberců.přikrýYek,bol ncbojiných předrnětů
z oken,ba]konů
a
a) }yklepávánínebojinézpůsobyčišlění
lo&ii a \Thazovánijahýchkoli předmětůz nich.
převnc€ n i'
pope]nica kontejnerů
komunáInim
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b) přeplňovíní
odpadoYých
košů.
a přil€ Ž itostní\"ýzdobyobc€ ' inforrnačních
a r€ k lamnich prostředků'
lavičeka
c) piemistbvánia zneč'šťováni
sváleční
pod.,rysypávánía přemisťováni
nádob'
odpado\.ých
l ) !i4odí' 2 ,jů' č 565/1990sb,omismich!oplíLoioh'!eaěnipozdějšJohptcdpisÍ
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2) zr'to čl3ll997 sb, o pozmnich komunitacici!ve áěnipozdějŠich

přemisťoÝíní
popelnjca konlejnerů
n€ b o vybraŽená'
pouze
a umisťování
mimostini k tomutoúč€ l uurčená
d) svévo|né
v den svozua pokudje to s ohledemna odvozkonunálnihoodpadunezb},tně
nutné,
se povolujeumisljtpopelnjcea
numou' na lakovémmislě a tatovým způsobem'aby
konte-jnerymimo j ejich .!ryhÍazené
stáni' a tojen na dobu nezb}.tÍtě
odpadua n€ o mezova]yplynuloí a nesniŽovaly
b€ z pecnostsilničnfuo
umoŽnovaly
bezproblémoýodvozkomuÍálního
provozun€ b o nadměměn€ á ěŽovaly ostatnIm
osobámvýkonieiichpráv a povinností'
e) krmeníholubů'iou]aýýchpsůa koček'
neslučujicim
se s jejich
f) anečišťovánl
kulfumich.umě]eckýcha historickýchparnáteka jejich uŽivánik účelůrn
g) překonávánipřekáŽekslouŽícich
k ohraničení
nebovymezeníprostorukultumícba historickýchpamátek( p|ůtky'
Živéploty' obťubniky,travnatéplochy a pod.)
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úivalelůsvýchn€ m ovilosli nebojinýchsobi
3' vlastnicinemovitostí
všemidruhy nečislotpocház€ j ícimj z tčchtonemovitosti,zejména
a) zabráni!znečišťováni
veřejnýchpÍostřanstvi
padajiciomítkou.částmistreŠnich
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nebo]edema tomutoa€ č išťovánípředcbáŽet.
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b) květináče.
květinové
firhliky a jjnépředmětyumistěné
jejichpádu'a tim k€ znečišt.eni
prostranství'
veřejného
veřejnéhoprostranstvi'|derézpůsobil.
4. KaŽdý neprodleněodslraníznečiŠlěni
III.
PoviÍnostiuživate|ů
veř€ j ných prostran5tvI
]' UŽivate]éveřej]réhoprostranstvj,zejménavlast]rícjnebo nájemci obchodů.Íeslauracía jiných
jiných drúů sluŽeb.pořadate]é
gastronomických
ařizeni, provozovate]é
ostatnícb
dřuhůpřodejea poskýovatelé
kulturn'ch,spol€ č ensl.ých
a jiných akcí.jsou odpovědniza to' Že bude kaŽdýden, pruběŽně.prováděnúk]jdjimi
piselqodpadkya jinénečistoty'
prosb-dnstvi.
kterése na}romadi|yv době nočního
uŽivaného
veřejného
B]áto,štěÍ1i.
klidu' musibý odstraněny
nejpozděj
i do 8:00hod.
2. V]astnicidomácich zviřat nebo osoby domácízviřata doprovázejicinebo s nimi pracujici.či jinak
pÍostÍanství
způsobené
zviiaty'zejménajejich
cxkementy.ponechatna mistě,
nakládajíci
nesmějÍ
aečištění
veřejného
zn€ č ištenj
muslihnedodsEani!.

tv.

způsobr postupčištění
1. ČištěníÍn
veřejDéhoProstranstvise rozumízaŤhetání,
mýí. ajiné zpúsobyodstraňovlinlblát4 písku,šterkr!
plevele, pÍorůstajicivegetace a jiných nečistot'Hroztli náledi, nesmíbý prosEanstvi před zametiinímpo|Ťopeno
vodou' osoby pÍovádějícíčištcnljsou povinny dbát, aby ostahi úivatelé vefujnéhoprossansNi byli čištěnimco
n€jméně obtěŽováni'
2' Po ukonč€ n j čištění
se s běŽnýmismet]ryz chodníku,shÍabrya jinými nečistotami
při
sfu.omáŽděnými
čištěnínakládá jako s komuná|nlm odpad€m' osoba' kerá čišteníproÝídě]a zajisí neprod|enějejich uložení
stanoveným způsobem' v sou|adu se zvlá{tnim zákonem'3) Pokud v pruběhu čišlěnín€ni moŽno zájislil jejich
pfuběhou |ikvidaci uk|ádajíse na zpevněné,k tomuto účeluzvlášt lyhÍazenéa oa|ačené
p|ochy,pokud qao nejsou,
tak najinévhodné
místo'tako\.ýmzpůsobem,
aby n€ m ohlo dojítkjejicb roznášení'
Likvidacjzájistíosoba'kteráčišteni
pojehoukončen'.
přováděIaneprodleně
3' Při čiŠtěnl
veřejnýchPÍostranství
íesmi docházetk zaDášení
kanalizačních
vpustíajejich mraí.
4' Čištěníveřejnéhoprosťanství|ze provádět i v době od 22'00 hod. do oó.oo hod. zá předpokladudodrŽení
předpisů'4)
zv]áštních
5. cištěniÍnůže
v]astník
nemovitosti'ebo uživate]
prosb:anství
veřejného
svěřit i jjnéspolehlivé
a k tomuto
způsobi|éfyzické nebo pmvnické osobě. Uz'\'ř€ná sm|ouva nebo dohoda n€zbavuj€ vlastníka nemovitosti nebo
uŽivat€|e vďejnéhoprostranstvíodpově.|nostiza řádnéčištěni.
Ssnkcc
PorušenipoviDnostislanovenýchtoutolyhláškou budepostihovánopodle zvlášE|ichákonů.5)

vI.

zívěrečnáustanovení
l. Tato obecněávaaná vyhláškanabývÁúčinnosti
dnem vyh|ášeni
tj.28.|istopadu200| z důvoduobecně
naléhavého
ájmu.
3)zá&o. t25ll997 sb'' o odp.d.Ú' v. aěni poŽdějšlc}
předpisů
4) zdům č'20/l96ó sb'' o p..' o ?nFvl lidu. rc aeli PozdějŠictpředpisÓ ! vYhl' č' |3/l977 sb,. o ochreě pl.d ÍePřiaivými úLčiít}'
hlu\a a vibmi
v. ačni po2dějšichpřcdpisr
5]zi}o.č'200/1990sb.'op}€ s ulclch'v.ŽÓěnipozdějšichp}.dpisů.a$57ákoíáč'1282000sb'.oobcich
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