
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

č. 3/2001 

o udržování čistoty a pořádku v obci T Ě Š E T I C E 

  

Zastupitelstvo obce Těšetice schválilo na svém zasedání konaném dne 8. října 2001 podle ust. 
§ 10 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku o 
udržování čistoty a pořádku v obci Těšetice. 

  

Čl. 1 

Základní ustanovení 

  

1.      Udržování čistoty v obci Těšetice je společnou záležitostí všech obyvatel i návštěvníků 
obce, organizací, podnikatelů, zařízení a institucí na jejím území. Jejich povinností je 
udržovat čistotu a pořádek tak, aby se neustále zlepšoval vzhled obce a zkvalitňovalo 
životní prostředí. 

2.      Povinnost udržovat čistotu a pořádek a chránit životní prostředí na veškerých pozemcích 
nebo jiných nemovitostech na území obce Těšetice se vztahuje na všechny jejich vlastníky 
a uživatele. 

3.      Tato obecně závazná vyhláška upravuje zajišťování čistoty a pořádku na celém území 
obce Těšetice. 

4.      Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují náves, silnice, místní 
komunikace, chodníky, plochy veřejné zeleně a ostatní prostory přístupné každému bez 
omezení. 

5.      Chodníkem se pro potřeby této vyhlášky rozumí součást pozemních komunikací určená 
pro pěší. Součástí chodníků jsou i plochy vjezdů, vchodů a vjezdů do domu a garáží, 
plochy zpevněné, určené pro stání vozidel, vč. obrubníků nebo jiného označení okraje 
chodníků. 

  

  

Čl. 2 

Udržování veřejného prostranství 



  

Zakazuje se jakékoliv znečišťování veřejného prostranství, zejména: 

a)      vjíždění znečištěnými vozidly a vozidly, jejichž náklad není řádně upevněn a zabezpečen 
proti znečišťování, 

b)      odhazování jakýchkoliv předmětů a odpadků na veřejná prostranství, 

c)      znečišťování veřejných prostranství prováděním oprav vozidel spojených s vypouštěným 
provozních kapalin, olejů a pohonných hmot, 

d)      zametání smetků do uličních vpustí, vlévání tekutin, ohrožujících životní prostředí a 
cementových vápenných směsí do uličních a silničních vpustí, 

e)      smetání nečistot z chodníků na vozovku a naopak, 

f)         vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo stanovené výlepové plochy a 
znečišťování zdí barvou nebo sprejem, 

g)      výkaly psů a jiných zvířat, 

h)      úlety z převážení zejména sypkých, prašných materiálů, papírů, slámy apod. na ložné 
ploše nekryté plachtou nebo sítí. 

  

  

  

Čl. 3 

Odpovědnost za udržování čistoty veřejných prostranství 

  

1.      Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství a jiné 
nemovitosti, které způsobil. 

2.      Za zabezpečování čistoty veřejných prostranství a fasád odpovídá vlastník (správce) 
tohoto prostranství (přísl. nemovitosti) s výjimkou případů, uvedených v odst. 3) tohoto 
článku. 

3.      Za zabezpečování čistoty chodníků odpovídá vlastník (správce) přilehlé nemovitosti, 
přičemž: 

a)      v klasické uliční zástavbě odpovídá za celou šíři chodníku mezi vlastními 
nemovitostmi a vozovkou – přitom nerozhoduje, zda mezi nemovitostí a vozovkou 
se nachází plocha zeleně, 



b)      v ostatních případech odpovídá vlastník přilehlé nemovitosti, toto platí 
v případech, kdy na chodníku je umístěna zastávka ČAS, o netypických případech 
rozhodně (po předchozím vyjádření) přísl. správce majetku, 

c)      vztahuje-li se povinnost čištění chodníků na dva povinné subjekty (např. chodník 
vedoucí mezi dvěma nemovitostmi), každý z nich udržuje polovinu předmětného 
chodníku, nedohodnou-li se jinak. 

  

4.      Znečištění způsobené zvířaty neprodleně odstraní osoba o ně pečující. 

  

  

Čl. 4 

Způsob a postup čištění 

  

1.      Čištěním veřejného prostranství se rozumí zametání, popř. mytí, odstraňování sněhu, 
bláta, jiných nečistot a plevele. Čištění musí být prováděno v celé šířce plochy. Pokud 
nehrozí náledí, musí být prostranství před zametáním vždy pokropeno vodou. Přitom je 
třeba dbát, aby uživatelé veřejného prostranství byli co nejméně obtěžováni. 

2.      Běžné smetky z chodníků s výjimkou písku se ukládají do popelnice (kontejnerů), 
v ostatních případech se ukládají na zpevněné plochy takovým způsobem, aby nemohlo 
dojít k jejich roznášení, likvidaci zajistí přísl. vlastník (správce). 

3.      Při čištění veřejného prostranství nesmí docházet k zanášení mříží kanalizačních vpustí. 

4.      Věci určené k naložení lze na veřejném prostranství připravit bezprostředně před jejich 
odvozem. Po naložení materiálu je odesílatel povinen očistit veřejné prostranství, stejnou 
povinnost má příjemce nákladu po jeho obdržení. 

5.      Provozovatelé obchodů, restaurací, stánků se zbožím, provozovatelé lidové technické 
zábavy apod., jsou povinni opatřit veřejné prostranství, které užívají, odpadkovými koši a 
dbát o jejich pravidelně a včasné vyprazdňování. Dále jsou povinni provádět denně úklid 
užívaného prostranství a jeho okolí, zejména odstraňovat nečistoty a odpadky vzniklé 
v souvislosti s jejich činností. 

6.      Likvidaci odpadu vzniklého čištěním je každý povinen provádět v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou „o nakládání s odpady“ platnou pro obec Těšetice. 

  

  



  

Čl. 5 

Zvláštní užívání veřejného prostranství 

  

1.      Používat veřejné prostranství nad obvyklou míru nebo k jinému účelu, než ke kterému 
bylo určeno, lze pouze na základě povolení obecního úřadu, po předchozím vyjádření 
přísl. správce majetku. Toto povolení nenahrazuje povolení stavebního úřadu, příp. jiné 
povolení, pokud je ho třeba. 

2.      Každý, komu bylo povoleno „zvláštní“ užívání veřejného prostranství (např. ke 
skladování materiálu, k výkopovým pracím, jako zařízení staveniště, k umístění stánků a 
kiosků), je odpovědný za udržování čistoty ve smyslu čl. 3 této vyhlášky. 

  

  

Čl. 6 

Sankce 

  

1.      Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek dle 
zák.č.200/1990 Sb. 

2.      Právnické osobě a podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném 
pozemku nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí obce, může 
obecní úřad uložit pokutu dle ust. § 57 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Právnické osobě a podnikateli, kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí 
nebo odloží věci mimo vyhrazená místa, může obecní úřad uložit pokutu dle ust. § 57 
odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích. 

  

  

Čl. 7 

Ustanovení společná a závěrečná 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. listopadu 2001. 



  

  

  

V Těšeticích dne 8.10.2001 

  

  

  

František Dvořáček      Karel Hloušek 

starosta obce       místostarosta obce 

  

  

  

Vyvěšeno: 26.10.2001 

  

Sejmuto: 9.11.2001 


