Obec Bítovčice
Obecně závazná vyhláška obce Bítovčice č. 1/2003
o pořádku a čistotě v obci
Zastupitelstvo obce Bítovčice se na svém zasedání dne 3. 12. 2003 usneslo vydat
na základě § 10 písm. a) a c) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje způsob zajišťování čistoty veřejného prostranství
a zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku Obce Bítovčice.
2) Udržování čistoty a pořádku v obci Bítovčice je společnou záležitostí všech občanů
i právnických osob, nacházejících se nebo konajících jakoukoliv činnost na území obce.
Článek 2.
Udržování čistoty veřejného prostranství
1) V zájmu zajištění čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí, zdraví
a bezpečnosti občanů je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství jakýmkoliv způsobem.
Zejména je zakázáno:
a) odkládat odpad mimo míst k tomuto účelu určených;
b) přeplňovat nádoby určené k odkládání odpadků a znečišťovat bezprostřední okolí
těchto nádob;
c) odhazovat různé odpadky (smetí, papíry, obaly, zbytky jídel, ovoce a jiné odpadky,
jakož
i popel) mimo vyhrazené prostory, které jsou k tomuto účelu určeny a jsou jako tyto
prostory označeny;
d) znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími
tekutinami;
e) odstraňovat, poškozovat a přemísťovat předměty nacházející se na veřejném
prostranství (nástěnky, vývěsky, reklamní apod. zařízení);
f) vylepovat plakáty a jiná oznámení mimo vymezené plochy;
g) nechat psy nebo jiná zvířata znečišťovat veřejná prostranství.
2) Každý, kdo znečistil veřejné prostranství, je povinen neprodleně toto znečistění odstranit.
Článek 3.
Zvláštní užívání veřejného prostranství
1) V případě zvláštního užívání veřejného prostranství je každý takový uživatel povinen
zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení a ihned po skončení užívání
veřejného prostranství uvést na svůj náklad veřejné prostranství do původního stavu. Po
naložení nebo složení nákladu je podle okolností odesílatel nebo příjemce povinen veřejné
prostranství řádně očistit a uvést do původního stavu.
2) Provozovatelé stánků jsou povinni zajistit pořádek a čistotu v jejich bezprostřední
blízkosti po dobu provozu a úklid prostranství po ukončení provozu.
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Článek 4.
Udržování chodníků
1) Za chodník se podle této vyhlášky považuje pěší komunikace — pás pro pěší, vyhrazený
chodcům, je-li veden v jiné úrovni než přilehlý jízdní pás, nebo zpevněná část krajnice.
2) Vlastník (uživatel) nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací v souvislé
zastavěné části obce, je povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn.
Čištěním chodníků se rozumí zametání, odstraňování odpadků a jiných nečistot.
Článek 5.
Závěrečná ustanovení
1) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.1
2) Kontrolu plnění povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí Obecní
úřad Bítovčice.
Článek 6.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Bítovčice č. 2/1992 o pořádku a čistotě v obci ze
dne 16. července 1992.
Článek 7.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004.
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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