Obecně závazná vyhláška č.3/2003
obce Roudná
o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku.
Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 10 písm. a) a c) a § 84, odst. 2, písm. i)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.
čl.1.
Základní ustanovení
Udržení čistoty a hygieny v obci, zlepšování vzhledu obce je společnou povinností
všech občanů, kteří zde trvale bydlí, nebo se zde přechodně zdržují. Tato povinnost platí jak
pro fyzické osoby, tak pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby se sídlem
na území obce.
čl.2.
Čistota veřejného prostranství
1. Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují zejména místní komunikace, ulice,
chodníky, silnice, hříště, návesní plochy a hřbitov.
2. V zájmu ochrany životního prostředí a veřejného pořádku je zakázáno zejména:
a) volné pobíhání psů, domácího a hospodářského zvířectva po veřejných prostranstvích
v zastavěné části obce
b) vjíždět s vozidly na plochy veřejné zeleně a parkovat na nich
3. Nakládání a skládání materiálu, zboží a pod. je povoleno na veřejných prostranstvích ve
vlastnictví obce a státu pouze se souhlasem obce, a to v těch případech, kdy tuto manipulaci
nelze provést v prostoru přepravce. Po naložení nebo složení nákladu musí odpovědná
osoba / přepravce, dopravce, příjemce / veřejné prostranství uvést na svůj náklad do
původního stavu.

čl.3.
Čištění chodníků
1. Za chodník se v této vyhlášce považuje cesta upravená pro pěší, pruh komunikace těsně k
nemovitosti přiléhající v šíři 1,5 m. Chodníkem se rozumí také cesta pro pěší pokud byla
schválena jako veřejná. Čistit chodníky je povinen vlastník nemovitosti, případně správce či
uživatel na vlastní náklady a to po jeho celé délce přiléhající k nemovitosti.
2. Čištěním chodníků se rozumí:
zametání, kropení, odstraňování bláta, odpadků a jiných nečistot, v zimním období
odstraňování sněhu a posypání zdrsňujícími hmotami v celé šíři chodníku.
3. V zimním období musí být chodník v případě potřeby čištěn a sypán zdrsňujícím
materiálem průběžně, lze použít písku nebo prosívku. Je zakázáno k posypu používat sůl,
popel z uhlí nebo dřeva.
čl.4.
Plakátování
Plakáty a ostatní oznámení mohou být vylepovány pouze na vyhrazených plakátovacích
plochách.

-2čl.5.
Noční klid
V době nočního klidu od 22,oo do 6,oo hodin jsou všichni občané i organizace povinni zdržet
se jaké ko-li činnosti, které by rušily ostatní občany, kromě předem povolených akcí.

čl.6.
Závěrečná ustanovení
1. Za čistotu veřejných prostranství odpovídá vlastník nebo správce, kterému náleží údržba
tohoto prostranství. Jeho povinností je soustavně dohlížet na udržování čistoty a řádného
osvětlení.
2. Porušení této obecně závazné vyhlášky může být postihováno podle zvláštních předpisů.
3. Ruší se obecně závazná vyhláška č.1/2003.
4. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.7.2003
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