Obecně závazná vyhláška
města Kunštát
č. 1 /2009
o čistotě, pořádku a zajištění klidu ve městě Kunštát
Zastupitelstvo města Kunštát se na svém zasedání dne 17.12.2010 usneslo vydat na základě §
10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

1.

2.
3.
4.

5.

Čl. 1
Udržování čistoty a užívání veřejného prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou: náměstí, náves, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky, dětská hřiště, proluky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
Obecné užívání veřejných prostranství je takové užívání, které je v souladu s určeným
účelem veřejných prostranství.
Každý je oprávněn obecně užívat veřejné prostranství tak, aby toto užívání
neohrožovalo bezpečnost osob nebo majetku a nepoškozovalo veřejné prostranství.
V zájmu soustavné péče o čistotu města je na veřejném prostranství zakázáno:
a. odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a jiné odpadky mimo odpadové
nádoby a místa k tomuto účelu určená
b. jakýmkoliv způsobem znečišťovat chodníky, cesty a další komunikace
c. vylepovat plakáty, soukromá oznámení, inzeráty apod. mimo místa, která jsou
k tomu určena vlastníkem místa (plakátovací plochy) a vytvářet grafita, kresby
či jiné písemné projevy mimo ploch k tomu určených
d. znečišťování výkaly chovaných zvířat
Povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství:
a. každá fyzická a právnická osoba je povinna jednat tak, aby nezpůsobila
znečištění veřejných prostranství; pokud takové znečištění způsobí, je povinna
ho neprodleně sama nebo na vlastní náklady odstranit.
b. v případě znečištění veřejného prostranství chovanými zvířaty má povinnost
neprodleně hygienicky odstranit znečištění osoba, která v té době zvíře
doprovází.
c. při znečištění veřejného prostranství má povinnost neprodleně odstranit
znečištění jeho původce.
d. v případě zvláštního užívání veřejného prostranství (např.z důvodu uložení
paliva, stavebních materiálů apod.) je povinna osoba, která veřejné prostranství
užívá, odstranit z něj znečištění vzniklé v souvislosti se zvláštním užíváním
neprodleně po ukončení daného zvláštního užívání
e. provozovatel či pořadatel společenské, kulturní, sportovní, obchodní a jiné
akce pořádané na veřejném prostranství je povinen opatřit veřejné prostranství
po dobu konání akce odpadkovými koši v dostatečném počtu a dostatečné
kapacitě a dbát o jejich včasné vyprazdňování. Dále je povinen ihned po
skončení akce uklidit z veřejného prostranství a jeho okolí znečištění vzniklé
v souvislosti s tímto užíváním.
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6. Způsob provádění čištění:
a. čištěním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí zametání, mytí,
odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot včetně plevelů. Čištění musí
být prováděno v rozsahu celé znečištěné plochy. Pokud nehrozí náledí, musí
být čištěná plocha před zametáním dle potřeby pokropena vodou, aby
nedocházelo k narušování životního prostředí nadměrnou prašností.
b. při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí docházet ke smetání či
shrnování odpadu a nečistot do vozovek, na kanalizační mříže, okolo stromů,
na okolní pozemky a pod zaparkovaná vozidla
c. při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí být použity látky, které by
ohrozily životní prostředí. Užívány mohou být pouze látky, které jsou pro tento
účel schválené, při dodržení podmínek stanovených pro jejich aplikaci
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2.

3.
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Čl. 2
Pobyt chovaných zvířat na veřejných prostranstvích
Pobyt psů a jiných chovaných zvířat je na veřejných prostranstvích možný vyjma
dětských hřišť, pískovišť, koupaliště a všech veřejných prostranství označených
zákazem vstupu zvířat.
Při pobytu psů a jiných chovaných zvířat na veřejných prostranstvích je povinna
osoba, která v té době zvíře doprovází, zajistit vhodnými prostředky (např. vodítky
a náhubky) kontrolu nad doprovázeným zvířetem tak, aby nemohlo dojít k újmě na
zdraví osob a k poškození cizího majetku.
Volný pobyt psů a jiných chovaných zvířat je na veřejných prostranstvích zakázán
s výjimkou k tomu určených veřejných prostranství (např. cvičiště, předváděcí plochy
při přehlídkách), kde je volný pohyb psů a jiných chovaných zvířat povolen
příslušným provozním řádem.
Psy a jiná chovaná zvířata je zakázáno koupat v kašnách a koupalištích.

Čl. 3
Užívání veřejných prostranství pro reklamní a jiné účely
Při rozmístění stánků a pod. musí být zabezpečen přístup ke kanalizačním vpustím,
uzávěrům vody a plynu a pod.
Čl. 4
Ochrana veřejné zeleně
1. Z důvodu naplnění estetické funkce veřejné zeleně při vytváření životního prostředí je
každý povinen chránit veřejnou zeleň tak, aby nezpůsobil její znečištění, poškození
nebo ničení.
2. Ve veřejné zeleni je zejména zakázáno:
a. trhat, lámat, jinak ničit a znečišťovat prvky veřejné zeleně,
b. vstupovat na plochy květinových záhonů, upevňovat jakékoliv předměty
k dřevinám a rostlinám bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně,
c. stanovat a nocovat bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně,
d. rozdělávat a udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající
předměty,
e. umisťovat jakákoliv zařízení ve veřejné zeleni bez souhlasu vlastníka veřejné
zeleně; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti uložené zvláštními
předpisy
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3. Veřejnou zeleň může každý užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu, především ke
krátkodobé rekreaci a odpočinku. Při tomto užívání je každý povinen zachovávat
čistotu a pořádek a řídit se pokyny stanovenými ve vnitřním řádu ochrany veřejné
zeleně, je-li takový řád vlastníkem pozemku s veřejnou zelení vydán.
4. Provádění jakýchkoliv úprav či výsadby veřejné zeleně je možno pouze se souhlasem
vlastníka veřejné zeleně a pozemku.
Čl. 5
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů (zákon č.
128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Ruší se Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 města Kunštát
a zajištění klidu ve Městě Kunštát schválená dne 16.11.2001.

o čistotě, pořádku

Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.
Mgr. Pavel Göpfert
starosta

Ing. Petr Sojka
místostarosta

Ing. Jiří Šafář
místostarosta

Vyvěšeno:
Sňato:
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