
Obec Tuchlovice
!!

obecně závazná vyhlášk a č. ,L /';o i3
I

k zajištění udržování čistoty obce k ochraně životního prostředí, veřeiné zeleně

a uživ ání veřej ného p ro stranství

Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zased'áni dne |2.června 2013 usnes1o r,ydat v souladu s $ i0 písm.

a)' c) a $ 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤízení),ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně záyaznou lryhlášku:

cl. 1
Úvodní ustanovení

1.Předmětemtétoobecně závaznévyhláškyjestanovenípovinnostíkzajištěníudržováníčistoťyulicajiných

veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeIené (dálejen,'veřejná zeleň..)

a uŽiv ániveřej ného prostranství a veřejně prospěšných zaŤízeni.

2' Ciiemtéto obecně závaznéqih1ášky je zajistit čistý a upravený vzhled obce, dosáhnout ochrany veřejné

zeleně a zabr ánit svévolnému po škozování veřej ně pro sp ěšných zaÍizeni.

3. Tato obecně závaznávyhláškaje závaznápro všechny s,zické i právnické osoby žijící nebo se zdrhýícita

území obce.

 .Územímobce Tuchlovice jsou katastrální azemi Srby u Tuchlovic a Tuchlovice.

cl.2
Vymezení základních pojmů

1. Veřejným prostransfvím je náměstí v Tuchlovicích, náves v Srbech, všechny ulice, chodníky, veřejná

zeleň, parky a datsi frosÉry přístupné každému bez omeze','í, tedy sloužící obecnému uŽivání, atobez

ohledu na vlastnictví k tomuto pÍostoru.

2. Veřejnou ze|eniidále jen ze|eřl se rozumí veškeré plochy nacbázejicí se v katastrálním území obce, jsou

veřejným prostranstvím porost1é vegetací /travinami, keři' stromy, květinami, včetně blětinové

vyzdobyla plochy 4",ncurčené k ozelenění a jsou přístupné každému bez omezení. Jedná se zejmén.a

o parlcy, zeIeinanáměstích a veřejných prostranstvích, uliční ze|eřl a jirlé plochy funkční a rekreační

zeleně, zeienépásy podél si1nic, zeieň školního areálu a letního kina, veřejná sponoviště' dětská hřiště'

3' Veřejně prospěšným zaŤizenímse rozumí veškerá zaŤízenive vlastnictví obce, nebo je obec spraluje a slouží

k uspokojování potřeb veřejnosti ( např lavičky, zábtad\i, čekárny autobusových zastávek, hydranfy'

odpadkové koše, květináče, dětskáhřiště a sportoviště včetnějejich zaiizení,telefonní budky, poštovní

schránky, sioupy a další části veřejného osvětlení' dopravní znai|<y, informační nástěnky a 1iná zaÍizeni),

Čt. s
Udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích

1. Udržování pořádku a čistoťy na veřejných prostranstvíchje povinností všech právniclých a fyzických

osob sídlících, byatících ei z 1nerro á,iuoo.' se zdrŽujících na území obce Tuchlovice.



2. Za zajlštění čištění veřejných prostranství (včetně účelolych a přístupových, pěších a jizdních komunikací

odpovídá obec s ýimkou prostor, které jsou ve vlastnictvi ýzické či právnické osoby, nikoliv obce.

Čistcním veřejných prostranství se rozumí zejména:

zameIání, shrabovíní a oďvážení nečistot a sněhu, odstraňováníbláta, r,ryprazdňování odpadkoých košů'

úklid spadaného listí atd.
3. Y zájm: zachování čistoty a upraveného vzhiedu obce je zakázáno,.

a) z oken nebo ba1kónů obytných domů či nebytových prostor rrysypávat prach, odpad(y čijakékoliv

další předměty'
b) odkládat smetí a odpad'y (vč.odpadů v pytlích či taškách) mimo vyhrazené sběrné nádoby na odpad,

c) znečišt,ovat veřejná prostranství vyléváním a roz\évánim odpadních či splaškoých vod, případně

j iných záv adný ch tekutin,

d) odhazovatžýkač|<y,nedopalky cigaret, cigár, doutníků mimo vyhrazené sběrné nádoby na odpad,

e) znečišťovat a poškozovat veřejně prospěšná zaÍízení.

+. Éao způsobí 
"''"tištění 

veřejného prostranstvi nebo veřejně prospěšného zaÍízení,je povinen znečištění

neprodleně odstranit.
v prípadc znečištění veřejného prostranství nebo veřejně prospěšné zaÍizeni ýkaly zvíÍete, odstraní

neprodleně toto znečištění osoba' lď'erá má zviÍe v dané chví1i ve své péči.

5. Sypké materiály musí být na veřejném prostranství ať krátkodobě či dlouhodobě skladovány v

přépravních nebo skladovacích bednách, nebo musí bý zajištěny proti roznášení větrem, vodou apod.

c l .4
Čistota a ochrana zeleně

Ze1eňje nedílnou a podstatnou součástí vybavení obce, neboť projejí obyvateleje nezbytná k vytvoření

místních 
-hygieniclcýchi 

mikroklimatických podmínek žívata a je neryhnuteiným předpokladem pťo osvěžení,

odpočinek a rekreaci jich i návštěvnílď.
V zájmu ochrany zeleněje na veřejném prostransťví zakázáno znečisťovat, ničit či poškozovat zeleň,

zejména:
a) vstupovat na záhony, do křovin, |éztpo stromech,
bj trhai květiny ze záhottů' a p1ody okasných dřevin a stromů, jahýmkoli způsobern poškozovat

dřeviny a stromy (napŤ. oÍezáváním, lámáním apod.),
c) zneěišťovat a poškozovat trarmaté plochy komunálním a jiným odpadem,

d) rozdělávat oheň,
ej vjíždět s motorovými a nemotoroými vozidly na plochy zeleně, na zeleni vozióly parkovat nebci je

tam odstavovat s výjimkou vozidel zajišt'ujících údržbu zeieně; toto ustanovení se nevztahuje na vozidla

Policie ČR, Hasičsicých sboru aZdravotnízáchranné služby při výkonu služby.

cr.5
Kontrola

Kontrolu dodržování této r,yhlášky provádějí :

a) Městská policie z Nového Strašecí,
b) obecní úřad Tuchlovice ajím pověřené osoby.



c l .6
Závérečná ustanovení

Dnem účinnosti této r,ryhlášky se ruší vyhláška Ó. 3l20I2 o Čistotě a pořádku v obci ze dne 14. 8. 2012,

í1| 1
V l . ,

Učinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem i. července 2013.

Marie Pospíšilová, místostarostka

Vyvěšeno:

Sejmuto:

13. 6.2013

28. 6.2013 ;.ffř,{g"'.

ffi

Ing. Karel Burda, starosta


