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Část I.
Základní ustanovení
Čl.1
1/ Ochrana životního prostředí,zejména udržování čistoty a
pořádku a ochrana zeleně
je společnou věcí všech občanů i
právnických osob.Proto jsou všichni povinni neustále
dbát o to,aby se životní prostředí správního území obce trvale zlepšovalo po stránce
ekologické,hygienické,provozní i estetické.
2/ Chránit životní prostředí znamená předcházet,omezovat a
odstraňovat znečišťování
a poškozování životního prostředí
tak,aby nebyli zejména ohrožováni lidé,narušována
jejich životní pohoda,ohrožovány ostatní živé organismy a jejich ekosystémy v nichž se
vyskytují,poškozovány stavby,znehodnocována půda a narušována její úrodnost,zhoršována
jakost vody a čistota ovzduší.
3/ Správní území obce Zlatá Koruna zahrnuje katastry částí Plešovice,Rájov a Zlatá
Koruna.Převážná část správního území se nachází v CHKO Blanský les.

Část II.
Veřejná prostranství
Čl.1
1/ Za veřejná prostranství se považují všechny nezastavěné plochy na území obce,které slouží
veřejnému užívání,jsou veřejně přístupné,nebo které jsou k tomu účelu určeny /silnice,
náves,parkoviště,hřiště,čekárny,veřejná zeleň a pod./
2/ Dvory,zahrady a jiné objekty je nutno udržovat jejich vlastníkem,pověřeným správcem či
nájemníkem /dále jen vlastník /v čistotě a takovém stavu,aby z nich žádné nečistoty
nevnikaly na veřejné prostranství nezhoršoval se tak jejich vzhled
3/ V zájmu zdraví,bezpečnosti zlepšení vzhledu obce je na veřejných prostranstvích zejména
zakázáno:
a/ odhazovat a vyklepávat smetí,papíry,prach a zbytky jídel a ovoce,nedopalky cigaret a jiné
odpadky mimo vyhrazené odpadové koše.
b/ znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími
tekutinami,mytím dopravních prostředků saponátovými prostředky
c/ poškozovat omítky domů a jiné plochy nápisy,malováním,škrábáním apod.
d/ vylepovat plakáty a oznámení na jiných místech než na plakátovacích plochách a místech k
tomu určených.
e/ rozdělávat ohně,spalovat listí,odpady,trávu a křoviny
f/ poškozovat,přenášet nebo ničit veřejně prospěšná zařízení dopravní a orientační
značky,veřejné osvětlení,bezpečnostní zrcadla,odpadové koše,jízdní řády,plakátovací
tab.apod.
4/ O čistotu a údržbu veřejných prostranství pečuje obecní úřad.
5/ Na celém území obce je zakázáno neoprávněné zakládání skládek nebo odkládání odpadu
mimo vyhrazená místa /popelnice/.
Čl.2

Čištění chodníků
1/ Za chodník se podle této vyhlášky považuje cesta upravená pro pěší,schody,cesty v podobě
schodů,jakož i pruh veřejné komunikace v šíři min 1 m přiléhající k nemovitosti a potřebný k
bezpečné chůzi v místech,kde chodník není zřízen.
2/ Čistit chodník je povinen vlastník přilehlé nemovitosti/rozumí se i vlastník nezastavěného
pozemku/.V případě smluvního svěření čištění jiné osobě není zbaven odpovědnosti za
náhradu škody způsobené zanedbáním této povinnosti.
3/ Čištěním chodníků se rozumí zametání,odstraňování
nečistot,odklízení sněhu a posypávání náledí v celé šíři.
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4/ Hlavní čištění musí být dokončeno před osmou hodinou ranní,je-li to třeba,čistí se chodník
i několikrát za den.To platí zejména v zimním období,jakmile vzniklo nebezpečí úrazu
chodců.

Čl.3

Veřejná zeleň
1/ Veřejnou zelení se rozumí soubory stromů,keřů,travnatých a květinových
ploch,ojediněle rostoucí stromy,trávníky,záhony a nádoby s květinami a zelení na
veřejném prostranství nebo místech veřejně přístupných.Součástí zeleně jsou též příslušná
doplňková zařízení jako lavičky a pod.
2/ Vlastníci pozemků s veřejně přístupnou zelení jsou povinni věnovat pravidelnou péči
jejich údržbě a ošetřování.Údržbu zeleně na veřejných prostranstvích zajišťuje obecní úřad.
3/ Před zahájením každé činnosti, která může ohrozit stávající zeleň je ten,kdo se k této
činnosti připravuje, povinen provést opatření na ochranu zeleně, nebo vyřešit způsob jejího
zachování,případně obnovit,a toto projednat s obecním úřadem.
4/ Pro udržení zdravého a příjemného prostředí,klidu,pořádku a čistoty veřejné zeleně se
zakazuje vstupovat a vjíždět na místa,která nejsou k tomu určená.
5/ Je zakázáno ukládat předměty a materiál v blízkosti stromů a zasypávat jejich kmeny.Dále
je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit a poškozovat veřejnou zeleň.
Čl.4

Zvláštní užívání veř.prostranství
1/ Užívat veřejné prostranství jinak než obvyklým způsobem je možno jen na základě
předchozího povolení obecním úřadem.Viz. vyhl.o místních poplatcích.
2/ Na celém správním území obce je na veřejných prostranstvích zakázáno:
a/užívání cest pro pěší k jízdě dopravními prostředky s výjimkou vozítek pro
invalidy,dětských koloběžek,kočárků a jízdních kol.
b/umisťovat bez povolení OÚ jakékoliv prodejní,reklamní a podobná zařízení
3/ Po ukončení užívání veřejného prostranství je ten,kdo je užíval,povinen očistit a uvést do
původního stavu.
Čl.5

Likvidace domovního odpadu
1/ Pevný domovní odpad/smetí,popel,škvára,saze,střepy,pevné kuchyňské odpadky a
podobné vyřazené předměty a hmoty / se ukládají do sběrných nádob/popelnic/Do
sběrných nádob je zakázáno ukládat žhavý popel,tekutiny,zápalné nebo výbušné látky
a jiné materiály přímo ohrožující zdraví nebo bezpečnost.Je zakázáno ukládání
průmyslového odpadu.Skladování odpadů mimo sběrné nádoby je přísně zakázáno.
2/ Potřebný počet popelnic a jejich umístění tak,aby nezpůsobovaly hygienické, provozní
nebo estetické závady,je povinen zajistit vlastník domu.Vlastník domu je také povinen
zajistit čistotu v bezprostředním okolí popelnic.Odpadové koše v obci jsou určeny jen na
pouliční odpad od procházejících osob.Není dovoleno používat odpadové koše na
odpadky z domů,obchodů a pod.
3/ Vyprazdňování popelnic zajišťuje prostřednictvím podniku Technické služby obecní úřad.
4/ Trhovci a jiní uživatelé veřejného prostranství jsou povinni odklidit odpad vzniklý z jejich
prodejní činnosti.

Čl.6

Povinnosti majitelů psů, koček a jiných zvířat
1/ Je zakázáno volné pobíhání psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích,znečišťování
komunikací,chodníků a cest a hřišť těmito zvířaty.Případné výkaly je majitel povinen
ihned odklidit.Venčení psů je zakázáno na veřejných prostranstvích a zejména v prostoru
hřišť.
2/ Je zakázáno koupání psů a jiných zvířat v koupališti.
3/ Není dovoleno vodit a mít psy a kočky v provozovnách, v obchodech s potravinářským
zbožím a restauracích.
4/ Na území obce je možné chovat drobné hospodářské zvířectvo pouze za předpokladu,že
tímto chovem nebude narušováno životní prostředí sousedů
Čl.7

Vodní hospodářství
1/ Do vodních toků a nádrží je zakázáno házet a ukládat jakéhokoliv předměty a
hmoty,ukládat je na březích a na pozemcích hraničících přímo s vodními toky a nádržemi.
2/ Je zakázáno kdekoliv vylévat,vypouštět,nebo nedbalostí způsobit únik látek
radioaktivních,infekčních,nadměrně zapáchajících,žíravin,hořlavin,dusivých,otravných a
výbušných jedů,solí,ropných a dalších látek chemického původu v jakémkoliv množství.
3/ Na březích vodních toků a nádrží a v jejich bezprostředním okolí je zakázáno provádět
údržbu a mytí motorových vozidel.
Čl.8

Povinnosti majitelů motorových
vozidel
1/ Řidiči motorových vozidel jsou povinni při stání vypnout motor vozidla v souladu s
pravidly silničního provozu.
2/ V obci je zakázána jízda veškerých znečištěných vozidel.To platí i u vozidel vyjíždějících
ze staveniště na veřejné prostranství.Dopravovaný materiál musí být zabezpečen tak,aby
neznečišťoval veřejné prostranství.Pokud přesto dojde ke znečištění, je řidič povinen toto
neprodleně odstranit nebo zajistit odstranění.
3/ Je zakázáno vjíždění a odstavování vozidel na plochy veřejné
blízkosti vodních toků.

zeleně a do bezprostřední

Čl.9

Jiné způsoby narušování životního
prostředí
1/ Fyzické a právnické osoby nesmí nad přiměřenou míru zhoršovat stávající životní prostředí
obce zejména prachem,kouřem,plyny nadměrným hlukem,vibracemi,zářením a pod.Pozemky
a objekty lze využívat k podnikání jen v míře odpovídající jejich určení.
2/ Právnické a fysické osoby jsou povinny se starat o náležitý vzhled a údržbu nemovitostí
v jejich vlastnictví s ohledem na vzhled jejich okolí a případné závady na výzvu odstranit
v určené době,udržovat i jinak nevyužívané plochy ,půdu a sklepy tak,aby
nedocházelo k rozšiřování hlodavců,hmyzu apod.
3/ Právnické a fysické osoby jsou povinny při výstavbě udržovat prostranství kolem
staveniště v pořádku,dbát aby nedošlo k poškození chodníku nebo komunikace a pokud se
tak stane,uvést tyto do původního stavu.
4/ Odstraňování stromů a keřů rostoucích mimo les lze jen na základě povolení obecního
úřadu.
5/ Je zakázáno používat k vytápění materiálů,které nejsou určeny k běžnému spalování/různé
dřevotřískové desky,polystyren,umakart a pod.
6/ V případě sněhové kalamity jsou povinny všechny právnické osoby,které mají sídlo na
správním území obce na žádost OÚ a dle jeho pokynů pomáhat při odklízení sněhu z
komunikací a veřejného prostranství.
7/ Je zakázáno táboření a rozdělávání ohňů mimo vyhrazené veřejné tábořiště.Levý
břeh Vltavy v katastru obce Zlatá Koruna se nachází v CHKO Blanský les a pravý
břeh je v ochranném pásmu CHKO.Na toto území se plně vztahuje ustanovení 26
a dalších zákona č.114/92 zejména pak 71 a 87 odst.písm.f

Část III.
Závěrečná ustanovení
Čl.1.
1/ Touto vyhláškou o ochraně životního prostředí a udržování čistoty správního území
obce Zlatá Koruna zůstávají nedotčeny povinnosti stanovené fysickým a právnickým osobám
obecně závaznými předpisy vyšší právní síly.
2/ Ukládání sankcí dle této vyhlášky se řídí ustanoveními správního řádu a ostatních právních
norem.
3/ Pokuty právnickým osobám za přestupky na úseku vodního hospodářství /čl.7/ je povinen
ukládat příslušný okresní úřad v souladu s nařízením vlády ČSR č.26/1975 Sb.o pokutách za
porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství.
Čl.2.
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Vyhláška o životním prostředí obce Zlatá
Koruna schválená obecním zastupitelstvem dne 17.6.1991

Schváleno obecním zastupitelstvem dne 28.prosince 1992
Tato místní vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.1.1993
------------------------

------------------------

Antonín Decarli

Vlastimil Jakubec

starosta obce

zástupce starosty

---------------------------------------------------------------Vysvětlivky
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7) zákon ČNR č.2OO/199O Sb.ust. 5O
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