
Obecně závazná vyhláška obce Vrážné 

č.1/2011 

O čistotě a pořádku v obci Vrážné 

Zastupitelstvo obce Vrážné se na svém zasedání dne 11.4.2011, usnesením č. 4/2011 usneslo 

vydat  podle ustanovení § 10 písm.d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích/ obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 I. 

Udržování čistoty a pořádku na veřejných i jiných prostranstvích 

l. Za veřejná prostranství se podle této vyhlášky považují zejména: 

 náves, vozovky,  hřiště, a veřejná zeleň. 

2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce. 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejných prostranství. 

 

V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu obce je na veřejných 

prostranstvích zakázáno zejména: 

a) odhazovat papíry, obaly, zbytky jídel a ovoce, nedopalky cigaret, smetí a jiné odpadky, 

zřizovat nepovolené skládky, 

b) znečišťovat je splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami, mytím a 

údržbou motorových vozidel, 

 

c) volné pobíhání psů a jiných zvířat na veřejných   i jiných prostranstvích a jejich      

znečišťování zejména výkaly, pokud ke znečištění těchto prostranství dojde je majitel 

povinen znečištění uklidit, majitelé psů jsou  povinni při pohybu na veřejných i jiných 

prostranstvích mít psa na vodítku , 

d) vylepovat plakáty na jiných místech než na plakátovacích plochách, 

3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat vzrostlou zeleň 

(keře, stromky apod.), 

4. Chov drobného hospodářského zvířectva je povolen v přiměřeném množství a to 

tak, aby nedošlo k narušení sousedských vztahů. 

 II 

Udržování čistoty vodních toků  

1. Do vodních toků je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty a materiály všeho druhu .  



Stejně je zakázáno na březích vodních toků a nádrží skladovat předměty a látky, které by 

mohly způsobit znečištění vody. 

2. Je zakázáno vylévat nebo jinak vypouštět do vodních toků, tekutiny a materiály závadné 

z hlediska zdravotního a funkčního, zejména zbytky olejů, tekutých pohonných látek, 

žíravin, kalů, bahna apod. Rovněž je zakázáno na březích vodních toků nebo nádrží 

provádět údržbu a mytí motorových vozidel. 

III 

Podmínky pro jízdu motorových vozidel 

1.  Je zakázána jízda veškerých vozidel a povozů, které znečišťují vozovku. Případné 

znečištění vozovky je povinen odstranit ten, kdo jej způsobil. 

2. Dopravený materiál musí být zabezpečen tak, aby neznečišťoval vozovku nebo ovzduší. 

IV 

Udržování pořádku v sousedství veřejných prostranství 

1. Pozemky a jiné nemovitosti, hraničící s veřejným prostranstvím, je nutno udržovat 

v pořádku. 

2. Popelové nádoby musí být umístěny uvnitř domu a smí být ponechány na okraji 

vozovky jen na dobu nezbytně nutnou před jejich vyprázdněním do sběrného vozu. 

 V. 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze 

postihnout jako přestupek podle zákona č. 2OO/l99O Sb. o 

přestupcích. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. dubna 2011. 

 

………………………………….    …………………………….. 
Petr Grohmann       Jana Němcová  

 Místostarosta       Starostka obce  
      
 
Vyvěšeno: 12.4.2011 
Sejmuto: 27.4.2011 
 


