
Obecně závazná vyhláška č. 2/1992 

o čistotě, ochraně přírody a krajiny, veřejné zeleně a veřejného pořádku v obcích Plumlov, 
Soběsuky, Žárovice a Hamry  
  
  
  

Obecně závazná vyhláška č. 2/1992 
    

  

o čistotě, ochraně přírody a krajiny, veřejné zeleně a veřejného pořádku v obcích 
Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry 

   
Udržování čistoty, ochrana přírody a krajiny, veřejné zeleně a dodržování veřejného pořádku 
je společnou záležitostí všech obyvatel, firem a organizací v obci. Proto obecní zastupitelstvo 
na svém zasedání dne 30.6. 1992 schválilo v souladu s ustanovením § 36 písm. h/zák. č. 
367/90 Sb. toto obecně závazné nařízení :  

Č á s t I 
O čistotě v obci 

§ 1 
Veřejné prostranství 

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, 
spojovací cesty, parky a zelené plochy, prostranství, přilehlá k náměstím a komunikacím, tedy 
prostranství, jejichž užíváním jedním nebo několika uživateli je bráněno obecnému užívání. 
Za veřejné prostranství nelze považovat odlehlá místa mimo komunikace. 

§ 2 
Udržování čistoty veřejného prostranství 

1. Každá fyzická i právnická osoba je oprávněna užívat obvyklým způsobem veřejné 
prostranství podle povahy nebo určení tak, aby nezpůsobila ohrožení osob nebo škody na 
majetku. 

2. Užívat veřejné prostranství nad obvyklou míru lze pouze na základě předchozího 
souhlasuobecního úřadu. 

3. V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a udržování vzhledu obce, je zakázáno 
znečišťovatveřejné prostranství jakýmkoliv způsobem, zejména : 

- volně odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel, ovoce aj. odpadky 
- znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami nebo jinými tekutinami nebo 
mytímdopravních prostředků 
- nechat psy nebo jiná zvířata znečišťovat komunikace, chodníky, cesty v zeleni. 



4. Kdo znečistí veřejné prostranství, je povinen je neprodleně očistit. Nestane-li se tak, bude 
očištěno na jeho náklad. 

5. Plakáty je povoleno lepit jen na místech k tomu určených obecním úřadem. 
Poškozováníplakátů a vyhlášek není povoleno. 

6. Rozkopání veřejného prostranství se může provádět jen s předchozím souhlasem obecního 
úřadu. Přitom musí být zaručena bezpečnost chodců i dopravních prostředků. Po ukončení 
akce musí být veřejné prostranství neprodleně uvedeno do původního stavu. 

7. Právnické osobě a podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném 
pozemkunebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí obce, může 
obecní radauložit pokutu do 50.000,- Kč. 

Právnické osobě a podnikateli, jež znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí 
obcenebo odloží věci mimo vyhrazená místa, může obecní rada uložit pokutu do 100.000,- 
Kč. 

§ 3 
Podmínky pro jízdu vozidel 

1. Je zakázána jízda vozidel, která sama nebo svým nákladem znečišťují 
vozovku.Přepravovaný materiál musí být zabezpečen tak, aby rozprašováním, rozsypáváním 
neboodkapáváním neznečišťoval vozovku nebo ovzduší. Při znečištění vozovky 
organizacemipři převozu znečišťujících materiálů /seno, sláma, piliny, chlévská mrva, zemina 
apod./,provede organizace na svůj náklad a vlastními prostředky očištění vozovky neprodleně. 

2. Není dovoleno vjíždět na obrubníky, chodníky, zelené plochy a pásy kolem vozovky. 

3. Zastavení a stání není dovoleno na zelených plochách a chodnících. 

4. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích. 

§ 4 
Čištění chodníků 

1. Za chodník se považuje cesta, upravená pro pěší, schody, jakož i pruh veřejné komunikace 
v šíři 1,5 m, přiléhající k nemovitosti a potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde chodníknení 
zřízen. 

2. Vlastník nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací v souvisle 
zastavěnéčásti obce, je povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a včas očištěn a při 
náledí posypán.Čištěním chodníků se rozumí zametání s kropením, odstraňování bláta, 
odpadků aj. nečistot, odklizení sněhu a sypání chodníků při náledí. Zakazuje se sypání solí. 

3. Nezajistí-li vlastník přilehlé nemovitosti povinnost čištění chodníků, bude provedeno na 
jehonáklad. 



4. Je-li tato povinnost zanedbána, může být po majiteli přilehlé nemovitosti požadována 
náhrada případně vzniklé škody na zdraví či majetku podle občanského zákoníku. 

5. Chodník patří k nemovitosti i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh 
pozemku,sloužící k jiným účelům než komunikacím, nerozhoduje také, je-li pruhem pozemku 
rozdělensamotný chodník. 

§ 5 
Udržování čistoty nádrží a vod 

1. Do potoků a vodních nádrží je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty, ukládat je na 
březícha na místech, z nichž by mohly být splachovány a mohly způsobit znečištění vody. 

2. Je zakázáno vlévat nebo vypouštět do vody a kanalizace zbytky olejů, tekutých 
pohonnýchhmot, žíravin, močůvky, přepadových vod z žump aj. tekutin znečišťujících vodu. 
Na březích je zakázáno provádět údržbu motorových vozidel a jejich čištění. 

3. Je zakázáno koupání ve vodních nádržích, pokud nejsou k tomu určeny. 

4. Pro rekreační oblast Plumlovské přehrady platí samostatné obecně závazné nařízení. 

§ 6 
Hospodaření s pitnou vodou 

V období nedostatku pitné vody z vodovodního řádu má obecní úřad právo provést následující 
opatření : 

1. Zastavit přítok pitné vody 

- do zahrádkářské osady Šumná 
- do chatové oblasti 

v tomto případě bude majitelům rekreačních chat k dispozici studna s pitnou vodou v 
uliciPetra Bezruče. 

2. Na výzvu místním rozhlasem se v tomto období zakazuje užívat pitnou vodu na : 

- zalévání zahrádek, předzahrádek a stromů 
- stavební práce a stavební účely 
- umývání motorových vozidel. 

3. Všichni uživatelé vodovodu jsou povinni udržovat v pořádku vodovodní zařízení a vodní 
ventily, kohouty, splachovací zařízení a další zařízení. 

§ 7 
Odpady 



Obecně platí pro ukládání odpadů zák. č. 238/91 Sb. o odpadech a nařízení vládyč. 521/91 Sb. 
o vedení evidence odpadů.Pro odvoz domovního odpadu platí samostatný „Řád pro odvoz 
domovních odpadků“. 

Č á s t II 
Ochrana přírody a krajiny, veřejné zeleně 

§ 8 
Zeleň 

Zelení se rozumí ucelené soubory stromů, keřů, travnatých ploch, květinovýchploch, 
osamoceně rostoucí stromy, keře, trávníky, květinové záhony a nádoby se zelení, umístěné na 
veřejných prostranstvích, v majetku obce, fyzických i právnických osob a příslušné doplňkové 
zařízení jako cesty a venkovní schody, terasy, opěrné zídky, přístřešky apod., lavičky, dětská 
hřiště, pískoviště. 

§ 9 
Ochrana zeleně 

1. Vlastníci a nájemci pozemků se zelení jsou povinni věnovat pravidelnou péči její údržbě. 
Udržování nutno provádět způsobem, který neruší účel, jemuž zelené plochy mají sloužit. 

2. Udržování zdravého a příjemného prostředí vyžaduje, aby všichni uživatelé zeleně 
zachovávali pořádek, čistotu a vyvarovali se všeho, co by ohrožovalo nebo rušilo účel, 
jemužzeleň slouží. 

Při užívání veřejné zeleně je zakázáno : 

a/ vstupovat na místa, která k tomu nejsou určena, užívat cest pro pěší k jízdě 
dopravnímiprostředky všeho druhu mimo vozíky pro nemocné, dětské kočárky a vozidla 
určenák úpravě a údržbě zeleně, 
b/ poškozovat cesty, travnaté plochy, zařízení dětských hřišť, ostatní součásti zeleně neboje 
jakýmkoliv způsobem znečišťovat, 
c/ odcizovat květiny, plochy stromů a lámat větve, 
d/ umísťovat bez povolení obce stánky a reklamy aj. zařízení, 
f/ vjíždět na travnaté plochy dopravními prostředky 
g/ provádět údržbu motorových vozidel na zelených plochách. 

3. Vstup na jednotlivé části veřejné zeleně není časově omezen. Je však v zájmu 
každéhoobčana, aby ve večerních hodinách užíval pouze cest s veřejným osvětlením. 

4. Podmínky pro kácení stromů a keřů vymezuje § 8 zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírodya 
krajiny. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení, vyplývajícíz tohoto 
zákona. 

Č á s t III 
Veřejný pořádek 



§ 10 
Stavby 

1. Veškeré stavební činnosti se řídí ustanovením zák. č. 50/76 Sb. ve znění z.č. 103/90 Sb.ve 
znění z.č. 262/92 Sb.. 

2. Je zakázáno stavět drobné stavby, garáže, kolny, ploty, zdi, provádět přístavby, 
nástavby,rekonstrukce, zavádět elektrické a plynové vedení, ústřední a etážové topení, 
komunikační a kanalizační přípojky apod. bez rozhodnutí o přípustnosti stavby, které vydá 
úřad Plumlov. 

3. Udržovací práce většího rozsahu, jako obnovení fasády a její barvy, výměna oken nebo 
dveří apod., je nutno ohlásit stavebnímu úřadu. 

4. Vlastník domu má povinnost dbát, aby dům byl označen popisným číslem, vlastník 
chaty,garáže, zahradního domku má povinnost označit stavbu evidenčním číslem. 

5. Překopy chodníků, místních komunikací, zeleně a veřejného prostranství lze provádět jenna 
základě předchozího povolení obecního úřadu. 

6. Výkopy musí být řádně zabezpečeny a za špatné viditelnosti řádně osvětleny. 

§ 11 
Zachování klidu 

V zájmu ochrany životního prostředí je nutno dodržovat pravidla občanského soužití a chovat 
se tak, aby nebyli ostatní občané rušeni nadměrným hlukem, zejména v nočních hodinách. 

§ 12 
Jiná ustanovení 

1. Pořádání veřejných produkcí a tanečních zábav je třeba oznamovat obecnímu úřadu 
nejméně1 týden dopředu. 

2. Pořádání veřejných schůzí a shromažďování občanů se řídí zák. č. 84/90 Sb. o právu 
shromažďovacím a Listinou základních práv a svobod. 

3. Nošení a používání střelných zbraní se řídí výhradně zákonem o zbraních a střelivu č. 
147/83 b. ve znění zák. 49/90 Sb.. 

4. Opatření proti znečišťování ovzduší stanoví zák. 309/91 Sb. o ochraně ovzduší před 
znečišťujícími látkami. 

5. Každý občan je povinen udržovat své obydlí včetně hospodářských zařízení v 
takovýchpoměrech, aby nebyly narušovány hygienické poměry a vzhled obce. 

6. Obchodní činnost se řídí zvláštními předpisy, zejména : 

- obchodním zákoníkem 
- živnostenským zákonem 



- zák. č. 526/90 Sb. - zákon o cenách 
- hygienickými směrnice č. 74/90 Sb. 
- příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Č á s t IV 

§ 13 
Závěrečné ustanovení 

Porušování tohoto obecně závazného nařízení bude posuzováno - pokud naplní 
skutkovoupodstatu přestupku - podle zákona č. 200/90 Sb., nepůjde-li o trestný čin.Dnem 
účinnosti tohoto obecně závazného nařízení se ruší „Zásady čistoty, ochrany zeleně a 
udržování veřejného pořádku ve střediskové obci Plumlov včetně části Soběsuky, Žárovicea 
Hamry“ ze dne 1.7. 1983. 

Toto obecně závazné nařízení nabývá účinnosti dnem 15. července 1992. 

Schváleno Obecním zastupitelstvem Plumlov dne 30.6. 1992. 

Zástupce starosty : Hana Majoršinová  
Starosta : Adolf Sušeň 
 


