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Obec Malá Bystřice 

 
Obecně závazná vyhláška č. 8/1999 

 
o udržování čistoty a pořádku na území obce Malá Bystřice. 

 
     Obecní zastupitelstvo v Malé Bystřici schválilo dne 26. 3. 1999 podle § 14 odst. 1 písm. i) zákona 

ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 odst. 1 písm. o) a písm. 

r), §16 odst. 1 a §36 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

(1) Udržování čistoty a pořádku v Malé Bystřici je společnou záležitostí všech obyvatel i návštěvníků 

obce, všech fyzických i právnických osob, zařízeni a institucí na jejím území. Jejich povinností je dbát 

o zachování čistoty v obci tak, aby se neustále zlepšoval její vzhled a zkvalitňovalo životní prostředí . 

(2)  Tato vyhláška upravuje zajišťování čistoty veřejných prostranství
1
), veřejných objektů a veřejně 

prospěšných zařízení na území obce. Vyhláška se rovněž vztahuje na neveřejné plochy, které tvoří 

součást ulice nebo prostranství (např. předzahrádky, terasy, podesty, apod.). 

(3) Chodník je pozemní komunikace určená především pro chodce, která je zpravidla oddělena od 

vozovky výškově nebo jiným způsobem
2
). 

 

 

Čl. 2 

Znečisťování veřejného prostranství 
 

 

     Za znečisťování veřejného prostranství je považováno zejména: 

 

a) znečistění veřejného prostranství vozidly nebo jejich nákladem, 

b) odhození smetí, papírů, obalů, zbytku jídel,nedopalků cigaret a jiných odpadků, 

c) zametání smetí do uličních vpustí a kanalizace, pálení odpadu nebo jeho ukládání mimo vyhrazené 

kontejnery, popelnice  nebo místa, 

d) vylepení plakátů, letáků a jiných tiskovin mimo stanovené výlepové plochy
3
). 

e) znečisťování objektů a veřejně prospěšných zařízení sprejovým nástřikem. 

 

 

Čl. 3 

Veřejný pořádek 

     Za porušení veřejného pořádku je považované také: 

 

a) poškození veřejného osvětlení, 

b) poškození, zničení, znečistění nebo neoprávněné odstranění, přemístění, zakrytí turistické značky či 

jiného orientačního označení, 

c) rušení nočního klidu 

d) porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných sportovních nebo 

kulturních podniků, 

e) poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně 

prospěšného zařízení
4
), 
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f) poškozování košů na odpadky a popelnic a rozhazování jejich obsahu, 

g) použití zábavné pyrotechniky na veřejném prostranství, při němž by nad míru přiměřenou poměrům 

dotyčný ohrožoval jiného, nebo čímž by vážně ohrožoval výkon jeho práv
5
) nebo by porušoval 

ustanovení bezpečnostních a požárních předpisů, 

h) vhazování netříděného odpadu do kontejnerů pro tříděný odpad. 

 

 

Čl. 4 

Zvláštní užívání veřejného prostranství 

 

(1) Použít veřejného prostranství jehož vlastníkem nebo správcem je obec nad obvyklou míru k jinému 

účelu, než kterému je určeno, lze pouze na základě povolení obecního úřadu. Toto povolení nemůže 

být nahrazeno stavebním povolení, popř. jiným povolením, pokud je ho třeba. Pokud veřejná 

prostranství vyžadují ohrazení, určí podmínky a způsob ohrazení obecní úřad. 

(2)  každý komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství (např. jako součást stavebního 

provozu, ke skladování stavebního materiálu, k výkopovým pracem, opod.) je odpovědný za 

udržování čistoty ve smyslu této vyhlášky a zejména: 

a) používat veřejné prostranství tak, aby  bylo co nejméně odnímáno svému účelu, 

b) ponechat volný přístup ke kanalizačním vpustím, 

c) zabránit tomu, aby nedocházelo ke znečisťování okolí, odstraňovat případné znečistění, které bylo 

způsobeno tímto užíváním nebo v souvislosti s ním, 

d) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelům veřejného prostranství, 

e) používat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky, 

f) ihned po skončení zvláštního užívání veřejného prostranství je uvést na svůj náklad do původního 

stavu. 

 

(3)  Povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství jehož vlastníkem nebo správcem je obec za 

účelem uložení materiálu bude vydáno jen tehdy, nelze-li k tomuto účelu využít jiných prostot 

(domovních dvorů, ohrazených stavenišť a objektů). 

(4)  Sypké a tekuté materiály (malta) musí být na veřejných prostranstvích skladovány výhradně 

v přepravních skladovacích bednách nebo ohrazeny bedněním, nebo jinak zajištěny, aby nemohly být 

roznášeny větrem, vodou nebo jinak po okolí. 

 

 

Čl. 5 

Čistění chodníků 

 

Za zabezpečení  čistoty chodníků odpovídá vlastník (správce) chodníků. 

 

 

Čl. 6 

Péče o vzhled obce a ostatních veřejných zařízení. 

 

(1)  Umístění informačních, reklamních a propagačních zařízení je možné pouze na základě vydaného 

příslušného rozhodnutí. 

(2)  Vlastníci staveb jsou v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a rozhodnutím stavebního 

úřadu povinni udržovat stavbu v dobrém stavu tak, aby nevzniklo nebezpečí požárních a hygienických 

závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu
6
) 

 

 

 

Čl. 7 

Chov zvířat 
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(1)  Na území obce lze chovat zvířata za předpokladu, že budou dodrženy platné hygienické,veterinární a 

stavební předpisy
7
). 

(2) Týrání, bezdůvodné usmrcení, opuštění a vyhnání zvířete s úmyslem se ho zbavit je zakázáno
8
). 

(3) Chovatel psa je povinen v zájmu zachování čistoty, ochrany veřejného pořádku a zdravého životního 

prostředí: 

a) na veřejných prostranstvích vodit psa na vodítku, 

b) dbát, aby  neznečisťoval veřejné prostranství, 

c) osoba doprovázející psa je povinna bezprostředně odstranit psem způsobenou nečistotu(výkaly), 

d) je zakázáno uvazování psů či jejich ponechání bez dozoru na veřejném prostranství. 

 

(4) Psi volně pobíhající bez dozoru budou odchyceni a umístěny v útulku pro psy. Veškeré náklady s tím 

spojené uhradí majitel
9
). 

 

 

Čl. 8 

Sankce 

 

     Porušení této obecně závazné vyhlášky je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů
10

). 

 

 

Čl. 9 

Ustanovení přechodná 

 

     Veřejné prostranství, která při zvláštním užívání podléhají zpoplatnění, jsou vymezena obecně 

závaznou vyhláškou o místních poplatcích vydanou obcí. 

 

Čl. 10 

Ustanovení závěrečná 

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.1999. 

 

..........................................................                                                              .................................................................... 

       Radomíra Zezulková                                                                               ing. Miloslav Studenka 

      zástupce starosty obce                                                                                      starosta obce 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne : 

Provedl:___________________________________________________ 
1
) Čl. 18 obecně závazné vyhlášky  č.1/99 o místních poplatcích. 

2
) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

3
) § 48 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

4
) § 48 zákona ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů. 

5
) § 127 občanského zákoníku. 

6
) § 86 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

7
)  Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. 

     Zákon č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat, ve znění pozdějších předpisů. 

    Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

    Zákon č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče, ve znění pozdějších předpisů. 

    Zákon č. 84/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

     Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

     Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
8
) § 2, § 5, § 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

9
) § 19 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů 

    § 28 vyhl. č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat, ve znění pozdějších předpisů. 
10

) např. zákon  ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve     

    znění pozdějších předpisů.                      


