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S 1
ULIC A VE~EJNiCII PROSTRANSTVí

1. a/ Veřejnp chodníky v uzavřených částech obce jsou povinni čistit
vlastníci budov nebo pozemk~, které hraničí s veřejným chodníkem. Kde není zřízen chodník, je vlastník nemovitosti povinnen
čistit pruh veřejné silnice nebo veřejné cesty, který hraničí
s nemovitostí a je potřebný k bezpečné chůzi.
Povinnost čištění spočívá v odstraňování
smetí, bláta, prorůstající trávy a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypávání náledí.
b/ Místo vlastníka náleží povinnost tomu, jemuž přísluší užívání
celé budovy nebo celého nezastavěného
pozemku /nájemce, uživatel apod./.
c/ Jestliže vlastník domu /pozemku/ nemůže sám vykonávat povinnosti
uložené tímto řádem, je povinnen postarat se o jejich provedení
na vlastní náklad. Tato povinnost se přenáší na pověřeného
správce, jestliže je vlastnictví nemovitosti sporné, nebo jestliže nelze s vlastníkem jednat z d~vodu jeho neznámého pobytu,
nebo pobytu v cizině.
d/ l:i§t~n[ chodníků před obchodnfmi u provozními místnostmi
a budovami, Je povinnosti organizací, které tyto místnosti
nebo budovy pro svoji činnost užívají.
2.

.Jména osob zodpovědných
za
nástp.nce u dom~ s více byty.

3.

Cištpní chodníků je nutno ukončit do 7hodin ráno a jestliže
to potřeba vyžaduje, je nutné chodník čistit np-kolikrát denně.
Za suchého počasí je třeba chodník před čištěním dOkladnp- kropit vodou.

40

Sníh a náledí je nutno odstranit z chodníkO do hromad, v ulicích
a nám~stich nejméně 30 cm od okrnje chodníků, se stružkou
pro zajišt~ní odtoku vody do kanálových vpustí.
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5.

Jestliže to vyžaduje
posypávat.

6.

Vlastník budovy musí odstranit 8n~hové neho ledové převisy
na střechách a okapních žlabech, při čemž musí být zajištěna
bezpečnost chodců.

7.

Snih shozený a spadlý se střech musí být ihned odstraněn
sohem, uvedeným pod bodem č. 4 S I tohoto řádu.

8.

Jakékoliv zne
Lov an
cho d n ků , ulic a veřejných prostranství,
je zHkázáno. Jedná se zejména o vymetáni smetí, odhazování
odpadků /papírů, nedopalků z cigaret, obalů z cukrářského
zboží,
ohryzkň z ovoce apod./. Stejn~ tak je zakázáno vypouětět do uličních pJ'ostor~ a vodních toků odpadní a domovní splašky.

9.

Je z~kázáno vyvážet a skládat
materjál, mimo skládky určené

10.

Odstranit

JI.

P ou f va t chod ní ků, ulic a ve ře jných pros t ra ns t v ke skládce
bez povolení Obecního úř~du ve Velkém Oseku je výslovně zakázáno.
Skl~dkou se nerozumí normálni skládka paliva pro domácnost,
pokud bude okamž t.ě ods t.r an na a chodník řádně očištěn.
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popel, odpadky z domácností
obecním úřadem.
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12.

Z oken, balkónů
a jiné předměty

a teras není dovoleno práěit
do veřejného prostranství.

koberce,

hadry

13.

Kv~tináče,
nádoby a podobné pfedmňty, umístěné na venkovní
stran~ oken, musí být řádn~ upevn~ny a opatřeny ochrannými
miskami tak, aby voda nepromacovala
st~ny a aby bylo zabráněno
stékání vody na chodníky.

14.

Věechny budovy musí být do p rů e Lí opatřeny dobrými, řádně
čiětčnými okapními žlaby a okapnimi ronrami, zaústpnými do kanalizace. V těch částech obce, kde zatím není zřízena kanalizace,
jsou vlastníci domů povinni udržovat odpadní stružky.

15.

Vl~~tnici zahrad jsou povinni dbát o to, aby stromy a keře
nepřesahovaly
na chodníky a ulice tak, že by překážely chodc~m nepo vozidlům, nebo zt~žovaly veřejné osvětlení ulic
nebo prostranství.

16.

Obchodní výklady, výlohy, portály, rolety a firemní tabule
ohchodů v provozu i mimo provoz, musí hýt vždy čisté a vkusně
uprJvené. Zřizování informa~nfch,
roklamních a podobných zařízení
v obci, jakož i jejich změny, musí povolit Obecní úřad ve Velkém
Oseku.

17.

Lepení plakátů je dovoleno výhradnň na plakátových
tabulích
n k tomu určených
místech. K umíslování
poutačů, transparentů
a pod. je nutné povoleni obecního úřadu.

18.

Nádoby na popel není dovoleno umíslov~t na chodnících,
v ulicích nebo veřejných prostranstvích
s výjimkou doby potřebné
pro odvoz popela podle svozového plánu. Ukládáni domovního odpadu uprav\1je vyhláška Obecního úřadu Velký Osek č.2/1991.

č

19.

Vyjížd~t jakýmkoliv dopravním prostřodkem
na chodník, a to
i v případech dovozu nebo odvozu materiálu,
je zakázáno.

20.

Hraní

21.

SkladovAní
vozíkó, výrobk~, obal~, dřeva,
materiálu na chodnicích,
cestách a jiných
je zakázáno.

a sportování

na ulicích

a chodnících

není dovolenoo
uhlí a ostatního
veřejných prostranství,
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ULIC

A CIIODNÍKU

pl'n STAVEBNÍCH

PHA\cfcH

1.

Při stavbách, přestavbách,
nástavbách
a opravách je třeba dbát
toho, aby materiál nebyl skladován na chodnících,
ulicích a veřejných prostranstvích.

~.

Při oprRvách střech, vým0ny krytin, okapových žlabů a při opravách
k onrí nů je nu t n o pr ov d t be z pe n os t n opatření /zábradlí. s výstražnýlld z.naě kanrí.z' a materiál neshazovat
přímo se střech na chodníky
neho ulice.
á

ě

č

í

3.

Při asanování st~rých i jiných objektn, hraničících
s chodníky,
I,licí nebo veřejným prostranstvím,
nutno tyto kropit vodou, aby
prach neznečištoval
uvedená prostranství.

4.

V p pa d provádění takových stavebních
prací, kdy je nutno pouŽivHt chodník~, cesty nebo jiného veřejného prostranství,
je třeba
vyžadovat souhlas Obecního ~řadll ve Velkém Oseku a Policie Ceské
republiky, které urči podmínky a zpnsob ohrazení staveništ~.

5.

Při odvozu výkopového
materifllu ze staveništ, z bOllrařek i ostatního stavebního materiálu,
je nutno kola vozidel vždy očistit tak,
aby neznečištovala
ulice obce.

'>.

Podniky a závody, jakož 1 soukromí autodopravci,
jsou povinni
upravit své dvory a stanovišt~ vozidel tak, aby so z nich případná n13ř1stota neroznášela
na kolech po ulicích obce.

7.

Je nutno nakládat sypký materiál všeho druhu /štěrk, zeminu,
písek, škváru, sl~mu, ~e~o ~ pod./ na motorová
a jiná vozidla
aby při pohybu vozidla neznečištovala
vozovku.
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ě

tak,

1.

Veřejný pořádek, čistota, ochrana životního prostředí a ukázněné
užívání veřejného prostranství,
je záležitost všech obyvatel
a návšt~níkd obce.

2.

V zájmu všech o bč anů Sl náv t n ků obce je zakázáno :
a/ rušit jakýmkoliv způsobem klid a pořádek veřejných prostranství
a ve veřejných místnostech
b/ poškozovat a neoprávněně
zabírat veřejné prostranství,
veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízeni
š

ě

í

ci rušení nočního

dl

budit

veřejné

klidu v době
pohoršení
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OSTATNí

VEnEJNÉ

ZAAizENí

Zakazuje se :
poškozovat veřejné osvňtlení,
osvp-tlovací ramena, dopravní
značky.a Jiná výstražná zařízení
.
bl odstranovaní a přenášení dopravních značek, laviček, poutačů,
odpadových košů a dalších veřejně prospěšných
zařízení, které
slouži obyvvt.elstvu
ci znečiš{ovat prostranství při autohusových zastávkách
dl psát a kreslit na plotech, budQváoh, chodnících, cestách,
s t r ome ch , e Lek t.r cký ch a telefonních
za zen ch a' pod ••

al

í

2.

ř

í
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Povinností
každého ob~ana je upozornit a oznámit poěkozenf.
veřejných z.a z.enf i
vinlky o r gá
Po l t o
Ce s
a Obecnímu úřadu ve Velkém Oseku.
řř

jejich

nům
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§ 5
PAHKY,

I•

SADY,

ZELENÉ

PÁSY

A

JEJICH

Pi'{ÍSLUŠENSTVf

Za ka zu je se:
po~kozovat,
trhat, lámat, znehodnocovat
a zne~išlovat
parky,
sady, zelené pásy a jejich příslušenství
bl šl~pat po trávníku
odhazoy~t pnpíry a jiné odp~dky
ci poŠkOZOVAt, znečiš{ovnt a pfenášet lavi~ky v parcích a na veřejných p r os tr ans t v Lch
dl jezdit na kolech a jiných dopravních prostředcích v parcích
a po chodnících
el vodpní kol po cestičkách v parku na Husově náměstí u minerálního
prrlmene

al

§ 6

POUMÍNKY

PHO

UŽíVÁNi

MOTOHOVÝClI

VOZIDEL

I.

V obci je zakázána
neho jsou nadmčrnp

2.

Provoz vozidel
ploch a pásů.

3.

Mytí motorových vozidel na chodnících,
v ulicích,
prostranstvích
a zelených pásech, je zakázáno.

~.

P.řemfstování vozidel s kovovými pásy a tčžkých mechanizačních
prostfedk~ po vlastni ose, je dovoleno jen po souhlasu Obecního
6fadu Velký Osek, a to po predem urfené trase.

5.

Zakazuje

ne sm

se zkoušení

jizdn vozidel,
znečišti"na.
í

které

z půs ob ov a t poškození

a zahfíváni

motor~

znečišluji
vozovek,

vozovku
zelených
veřejných

v nočni době.

6. Není dovoleno parkování na chodnících,
v parcích a ostatní
v e e j né zeleni.
Parkováni vozidel upravuje vyhláška Obecního úřadu Velký Osek
f. 3/1991 o místních poplatcích.
Vozidla, která nedodržují pravidla vyhlášky ř.. 99/1989 Sb.,
mohou hýt na náklady majitele odtažen;).
ř

7. Výjimky ze zákonných norem, které upravují provoz motorových
v oz i de L, můž e povolit Obecní úřad Velký Osek spolu s DI Okresního feditelství Policie tn v Kolíněo
§

Chov domácích

7

zvířat

1. Volné vypouštp.ní a polJihání drohného hospodářského
zvířectva
zejména dr~beže na veřejná prostranství
a po ulicích je zakázáno.
2. Chov pst, je povolen na území ohce za podmínek podle vyhlášky
o místních po~latcích. Očkování proti vzteklině je povinné.
3. Je zakázáno volné
vodit na voditku.

pobíhání

psn a koř.ek v ohci. Psy je nutné

4. Při chovu V8tších hóspodářských
zvířat Iprasat,
ovcí, koz, krav,
býkO, koní a pod.1 je chovatel povinen zajistit bezpečnou likvidaci odpadu. Chovem nesmí být narušeno životní prostředí Inapř.
spodní vody, nadměrný zápach a pod.1

S
Trestní

8

ustanoveni

1. Dohled

nad dodržováním
ustanovení
tohoto řádu se svěřuje orgánům Policie ~eské republiky, strážným veřejného pořádku, pověřeným pracovníkům Obecního úřadu Velký Osek a členům komise veřejného pořádku.

2. Porušení a nedodrženi ustanovení
tohoto řádu bude trestné podle
zákona ~NR č. 200/1990 Sb., pokud by nešlo o trestný čin, stíhaný
přísněji podle ustanovení
trestního zákona.

S
Platnost

9

řádu

l~ Tento řád nabývá účinnosti dnem 15. července 1992. Výjimky
novení tohoto řádu povoluje Obecní úřad ve Velkém Oseku.
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Václav KOŠKA
zástupce starosty
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ing. Helena ŠPINKOVÁ
starostka
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