Vyhláška o ochraně životního prostředí a čistotě ve městě Březnice

č.4/98
Městské zastupitelstvo se usneslo dne 10.3.1998 podle § 14, odst. 1 a § 16, odst. 1 zákona č.
367/1990 Sb. o obcích v platném znění na této obecně platné vyhlášce.

Část I.
Veřejné prostranství
§1
Užívání veřejného prostranství

1. Veřejným prostranstvím se rozumí všechny plochy ve městě, které slouží veřejnému
užívání. Jsou to ulice, chodníky, náměstí, parkoviště, veřejná zeleň, hřiště apod.
2. Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny používat veřejná prostranství obvyklým
způsobem podle povahy určení. Jejich jednání nesmí ohrožovat bezpečnost a majetek.
3. Užívání veřejného prostranství nad obvyklou míru se řídí zvláštní vyhláškou o
místních poplatcích, schválenou městským zastupitelstvem dne 17.12.1996.
4. Při užívání veřejného prostranství jsou fyzické a právnické osoby povinny zachovávat
jeho čistotu, funkčnost a estetický vzhled.
5. Fyzické a právnické osoby jsou povinny být nápomocny orgánům, které na čistotu
města dohlížejí a respektovat jejich pokyny při čištění a údržbě města.

§2
Základní povinnost uživatelů veřejného prostranství
V zájmu zdraví, bezpečnosti a zachování životního prostředí ve městě je na veřejných
prostranství zakázáno:
1. Znečišťovat veřejná prostranství odhazováním a vyklepávání smetí, papírů, prachu,
zbytků jídel a ovoce, nedopalky cigaret atd., a to i z oken a balkónů.
2. Znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami, případně jinými znečišťujícími
tekutinami včetně mytí dopravních prostředků.
3. Vybírat odpadky ze sběrných nádob a košů na odpadky, převracet je, poškozovat a
rozhazovat jejich obsah.
4. Ničit a znehodnocovat omítky domů a podobné plochy nápisy, malováním, škrábáním
apod.
5. Vylepovat plakáty a oznámení na jiných místech, než na plakátovacích plochách a
místech k tomu určených. Neoprávněně umístěné plakáty a jejich zbytky musí být
odstraněny tím, kdo je vylepil, případně vlastníkem nemovitosti ne jeho vlastní
náklady.

6. Omezovat ostatní uživatele veřejného prostranství v obvyklém způsobu užívání nebo
jim pobyt na veřejném prostranství znepříjemňovat (nadměrným hlukem, prachem,
zápachem atd.).
7. Ukládat bezdůvodně jakékoliv materiály a předměty ohrožující životní prostředí na
veřejném prostranství.
8. Přechovávat nádoby na odpadky, s výjimkou míst, která jsou za tímto účelem zřízena.
Po provedeném svozu TKO musí být nádoby z veřejného prostranství odstraněny,
nejpozději do následujícího dne.

§3
Zajištění čistoty a údržby veřejného prostranství

1. O čistotu a údržbu veřejných prostranství pečuje Městský úřad v Březnici.
2. Veřejná prostranství jsou čištěna blokovým čištěním, splachováním, strojním nebo
ručním metením, shrabováním spadaného listí, sečením trávy, zaléváním veřejné
zeleně, jejím udržováním a doplňováním, odklízením sněhu a posypem zdrsňujícími
materiály při náledí.
3. Za čistotu a schůdnost chodníků odpovídá vlastník přilehlé nemovitosti ( i vlastník
nezastavěného prostoru).
4. Hlavní čištění prostranství musí být provedeno před 8.hodinou ranní. Je-li to nutné,
zejména v zimním období, musí být chodník uklizen a posypán inertním materiálem, a
to tak, aby se zabránilo nebezpečí úrazu. Shrnutý sníh se ukládá na okraji vozovky.

§4
Zvláštní užívání veřejného prostranství
1. Užívání veřejných prostranství jinak, než obvyklým způsobem je možno jen na
základě předchozího povolení Městského úřadu v Březnici dle vyhlášky města o
místních poplatcích ze dne 17.12.1996.
2. Materiály přechodně uskladněné na veřejných prostranstvích musí být zajištěny tak,
aby nemohlo dojít k jejich roznášení větrem, vodou nebo jinak po okolí.
3. Pokud nejde o ohrazené staveniště, musí být skladovaný materiál přivezen
bezprostředně před jeho zpracováním, případně urychleně přeložen do prostor
k tomuto účelu vyhrazených.
4. Při zvláštním užívání veřejného prostranství je nutno dbát na bezpečnost občanů a
uživatelů veřejného prostranství, zejména v noční době.
5. Ten, jemuž bylo vydáno povolení zřídit ohradu či plot, je povinen zajistit jeho řádný
stavební stav a vzhled.
6. Po ukončení užívání veřejného prostranství (zpevněných ploch) je uživatel povinen
uvést jej do původního stavu, očistit a předat pověřenému zástupci městského úřadu.
7. Povolení výkopů na veřejném prostranství je upraveno vyhláškou o místních
poplatcích. Po ukončení výkopových prací je uživatel povinen upravit terén do
původního stavu, zajistit obnovu zeleně, zpevněných ploch a komunikací, případně
zajistit dosadbu dřevin. Přebytečnou zeminu nebo stavební odpad je nutno ukládat na
skládkách k tomu určených.

§5
Veřejná zeleň, její ochrana a údržba

1. Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory stromů, travnatých a květinových ploch,
ojediněle rostoucí stromy, nádoby se zelení na veřejném prostranství nebo na místech
veřejně přístupných. Součástí této zeleně jsou rovněž doplňková zařízení jako
například lavičky, dětská hřiště, pískoviště, kašna atd.
2. Údržbu zeleně a veřejných prostranství zajišťuje městský úřad a organizace pověřená
Městským úřadem v Březnici.
3. Práce na údržbě zeleně je nutno provádět způsobem, který neruší účel, jemuž mají
zelené plochy a rostliny na nich rostoucí sloužit.
4. Před zahájením každé činnosti, která může ohrozit stávající zeleň je ten, kdo se
k činnosti připravuje, povinen provést opatření na ochranu zeleně nebo najít způsob,
jak ji zachovat, případně obnovit a to se souhlasem Městského úřadu v Březnici.
5. Pro zachování zdravého, estetického prostředí, klidu, pořádku a čistoty veřejné zeleně
se zakazuje:
a) vstupovat a vjíždět na místa, která nejsou k tomu určená
b) užívat cest určených pro pěší k jízdě dopravními prostředky, s výjimkou
vozíků pro invalidy, dětských tříkolek, koloběžek, kočárků, vozidel určených
k údržbě zeleně a vozidel rychlé pomoci
c) poškozovat cesty, travnaté plochy a ostatní součásti zeleně nebo je jakýmkoliv
způsobem znečišťovat
d) ničit a poškozovat zeleň zejména kácením stromů, lámáním větví a trháním
květů a plodů
e) rozmisťovat bez povolení městského úřadu jakékoliv prodejní, reklamní a
podobná zařízení
f) ukládat předměty a materiály v blízkosti keřů, stromů, případně je zasypávat
g) záměrně rozšiřovat nepůvodní druhy rostlin či živočichů
6. K ochraně veřejné zeleně může městský úřad stanovit omezení užívání, které by
mohlo vést k poškození nebo zničení zeleně.
7. Pokuty a sankce za poškození a ničení zeleně jsou stanoveny zákonem č. 114/1992 Sb.

Část II
Povinnosti právnických a fyzických osob

§6
Povinnosti majitelů motorových vozidel
1. Řidiči motorových vozidel jsou povinni umožnit čištění komunikací ve smyslu § 3 této
vyhlášky. Stáním vozidla nesmí narušovat nebo znemožňovat odvoz odpadků.
2. Při déle trvajícím stání jsou řidiči motorových vozidel povinni vypnout motor vozidla.
3. Ve městě je zakázána jízda znečištěnými vozidly, zejména při výjezdu ze stavenišť.
4. Dopravovaný materiál musí být zajištěn tak, aby neznečišťoval veřejné prostranství.
Pokud dojde ke znečištění, je řidič povinen toto neprodleně odstranit, nebo zajistit
odstranění tohoto znečištění na vlastní náklady.

5. Je zakázáno vjíždět a odstavovat vozidla na plochy veřejné zeleně, chodníky a do
bezprostřední blízkosti vodních toků.
6. Je zakázáno ponechávat vraky vozidel, karosérie a jejich části, nebo vozidla bez SPZ
na veřejných prostranstvích, včetně parkovišť.

§7
Povinnosti majitelů psů, koček a jiných zvířat

1. Majitelé zvířat jsou povinni zajistit hygienické a zdravotní podmínky chovu,
neohrožovat čistotu a bezpečnost jak v domech, tak i na veřejných prostranstvích a
chovem neobtěžovat nad míru přiměřenou občany města.
2. V zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejných prostranství, bezpečnosti a
občanského soužití je chovatel psa povinen:
a) udržovat psa v čistotě
b) zamezit volnému pobíhání psů na veřejných prostranstvích a ve společných
prostorách obytných domů
c) na veřejně přístupných prostranstvích je majitel povinen opatřit psa vodítkem a
náhubkem
3. Majitel zvířete je odpovědný za jeho chování.
4. Majitelé a chovatelé zvířat jsou povinni zajistit, aby nedocházelo k znečišťování
společných prostor obytných domů, chodníků, portálů obchodů, obalů před
prodejnami, veřejných zařízení (tel. budky, reklamní tabule, květinové mísy,
osvětlovací stožáry, pískoviště, dětská hřiště atd.), trávníků, květinových záhonů a
ostatních veřejných prostranství zvířaty
5. Zvířecí potahy pohybující se na území města musí být vybaveny záchytnými vaky.

§8
Povinnosti majitelů nemovitostí
1. Právnické osoby, podnikatelé, ale i majitelé nemovitostí nesmí nad přiměřenou míru
zhoršovat stávající životní prostředí města, zejména prachem, popílkem, kouřem,
plyny, hlukem atd. Pozemky a objekty lze využít k podnikání jen v míře odpovídající
jejich určení.
2. Nadměrně prašné, hlučné a esteticky závadné prostory a sklady musí být odděleny od
veřejných prostranství neprůhledným plotem, vysokým minimálně 2 metry
s estetickou úpravou a dle možností pásem souvislé zeleně. Provoz musí být v souladu
s hygienickými předpisy.
3. Dvory, zahrady a přilehlé prostory k objektům je majitel povinen udržovat v čistotě a
v takovém stavu, aby nevnikaly na veřejné prostranství a nezhoršovaly jeho vzhled.
4. Majitelé objektů jsou povinni starat se o jejich vzhled a údržbu, případné závady jsou
povinni na výzvu MěÚ odstranit v určené době.
5. Každý investor stavby na území města je povinen v projektu i při realizaci zabezpečit
řešení umístění zeleně, odstavných, případně parkovacích ploch, garáží, nádob na
odpadky a minimalizovat další negativní vlivy na životní prostředí ve městě.

Část III.
Ochrana vod
§9
1. Do vodních toků, nádrží a kašen je zakázáno házet a ukládat jakékoliv předměty,
stejně jako na březích, na pozemcích hraničících s vodními toky a v zátopovém území
vodního toku.
2. Na březích vodních toků a nádrží a v jejich bezprostředním okolí je zakázáno provádět
mytí a údržbu motorových vozidel.
3. Do povrchových vod a kanalizace je zakázáno vylévat nebo jinak vypouštět látky
škodlivé vodám (nadměrně zapáchající, žíravé, hořlavé, otravné atd.).

Část IV.
Ochrana ovzduší

§ 10
Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování
1. V zařízení ke spalování paliv s nesmí spalovat jiná paliva než určená výrobcem
zařízení nebo orgány ochrany ovzduší (např. výrobky z plastů, gumy, PVC apod.).
2. Provozovatelé malých zdrojů jsou povinni umožnit pracovníkům orgánů ochrany
ovzduší přístup ke zdrojům znečišťování za účelem zjištění množství znečišťujících
látek a kontroly zdroje znečišťování a jeho provozu a předkládat jim k tomu potřebné
doklady.
3. Provozovatelé malých zdrojů znečišťování je povinen oznámit podklady pro výpočet
poplatků pro každý zpoplatněný zdroj znečišťování do 15. února kalendářního roku na
MěÚ.
4. Provozovatel znečišťování je povinen dodržovat emisní limity stanovené zvláštním
předpisem a to včetně tmavosti kouře.
5. Ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami a postih za jeho nedodržení upravují
zvláštní předpisy, zejména zákon č. 309/1991 Sb. a z.č. 389/1991 Sb.

§ 11
1. V rozsahu působnosti města je zakázáno zakládat ohně v místech a prostorách, kde
může dojít k jejich rozšíření.
2. Je zakázáno vypalovat trávu a jiné porosty.
3. Kouř z ohňů založených na soukromých pozemcích nesmí svou nadměrnou intenzitou
a zápachem obtěžovat ostatní občany.

Část V.
Závěrečná ustanovení

§ 12
1. Touto vyhláškou o ochraně životního prostředí a čistotě města Březnice zůstávají
nedotčeny povinnosti stanovené fyzickým i právnickým osobám obecně závaznými
předpisy vyšší právní síly.
2. Dodržování ustanovení této vyhlášky kontroluje městský úřad prostřednictvím
pověřených orgánů.
3. Porušení ustanovení této vyhlášky bude považováno za přestupek a bude postihováno
podle zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění a z.č. 367/1990 Sb.
v platném znění, pokud přestupek nebude kvalifikován jako trestní čin ve smyslu
platných zákonů.
Za nedodržení povinností vyplývajících z této vyhlášky, především při znečišťování
veřejných prostranství. Lze uložit pokutu dle § 46 a § 48 přestupkového zákona až do
výše 5.000,- Kč nebo blokovou pokutu 500,- Kč.
4. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.1998.

Mgr. Zdeněk Jelínek
zástupce starosty
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PhDr. Jaroslav Kozlík
starosta

