
Vyhláška č. 4/91 

O udržování čistoty v obci Tečovice 
 
Obecní rada v Tečovicích vydává tuto vyhlášku o udržování čistoty v obci jako součást ochrany 
životního prostředí. Udržování čistoty a ochrany životního prostředí je jedním ze základních práv a 
povinností obce, organizacía občanů. 
 
Článek 1 
Udržování čistoty veřejného prostranství: 
 
1. Za veřejné prostranství se podle vyhlášky považují všechna místa, která podle svého určení slouží 

veřejnému užívání. Jsou to zejména místní komunikace, ulice, včetně chodníků, mosty a veřejné 
trávníkové plochy, apod. 

2. V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů i zlepšení vzhledu obce je zakázáno znečišťovat veřejná 
prostranství: 

a) Odhazovat smetí, papírky, obaly, cest. Jízdenky, nedopalky cigaret, zbytky jídel, ovoce a 
jiné odpadky. 

b) Znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami, nebo jinými tekutinami a mýt 
vozidla všeho druhu. 

c) Vypouštět povrchovou vodu ze střešních okapů volně na chodník (musí být zaústěno do 
kanalizace). 

d) Nechat psy, nebo jiná zvířata znečišťovat veřejná prostranství, chodníky a trávníkové 
plochy; vytvářet „divoké skládky“, tj. vyvážet shrabky a větve, vytvářet skládky stavebního 
materiálu a rumoviska, jak organizacemi, tak i občany. 

 
Článek 2 
Udržování čistoty vodních toků a nádrží: 
 
1. Do koryt vodních tokůa nádrží je zakázáno házet jakékoliv předměty ukládat na březích vodních 

toků na místa, z nichž by mohly být splaveny, předměty a látky do vody, které by mohly způsobit 
závady ze zdravotního a estetického hlediska. 

2. Je zakázáno vylévat nebo vypouštět do vody tekutiny závadné z hlediska zdravotního, nebo 
bezpečnostního, jako jsou zbytky olejů, tekutých pohonných hmot, žiravin a jiných tekutin, které by 
mohly ohrožovat zdraví jiných uživatelů vody, poškozovat je, nebo které hrubě porušují vodní tok 
a vodních nádrží provádět údržbu a čištění motorových vozidel. Vypouštění odpadních vod do 
vodovodních toků upravují zvláštní předpisy. 

 
Článek 3 
Podmínky pro jízdu vozidel: 
 
1. V obci Tečovice je zakázána jízda vozidel, které jsou znečištěna nad obvyklou míru a vozidla, 

která sama, nebo svým nákladem znečišťují vozovku. 
Dále je zakázána jízda vozidel, která nadměrně hlučí, nebo nadměrně znečišťují ovzduší. Vozidla 
musí být zbavena nečistot ještě před vjezdem na vozovku. 

2. Dopravovaný náklad musí být zabezpečen tak, aby rozprašováním, rozsypáváním, nebo 
odkapáváním nebyla znečišťována vozovka, nebo ovzduší. Musejí být zabezpečeny sypké hmoty, 
seno, sláma, pilinya podobné materiály. Přeprava kuchyňských odpadků, kostí, chlévské mrvy a 
jiných materiálů, které obtěžují okolí zápachem, smí být prováděna jen v uzavřených nádobách, 
nebo v krytých vozech, nebo na vozidlech s plachtou, kterou musí být náklad přikryt. 

3. Zjistí-li řidič závadu, která může vést k znečištění veřejného prostranství, je povinnen tuto závadu 
odstranit. Dále je povinnen učinit všechna opatření, aby znečišťování bylo omezeno na nejmenší 
míru a vzniklé znečištění ihned odstranit. 

 
Článek 4 
Skládání a nakládání: 
 
1. Nakládat a skládat materiály a výrobky na veřejném prostranství je dovoleno jen tehdy, nelze-li to 

provést bez zvláštních obtíží jinde(např. ve dvoře, průjezdě). 



Složený materiál musí být z veřejného prostranstvíneprodleně odstraněn. Po naložení nebo 
složení nákladu je podle okolnosti případu dopravce, odesílatel, nebo příjemce, povinnen veřejné 
prostranství podle porřeby uklidit a očistit. 

2. Odvoz starých nepotřebných věcí, bude uskutečňován  při jednorázových akcích. Je zakázáno 
tyto skladovat kdekoliv na veřejném prostranství. Uskladnění materiálu na veřejném prostranství 
nesmí trvat déle než jeden den. 

 
 
 
Článek 5 
Zvláštní užívání veřejného prostranství: 
 
1. Užívání veřejného prostranství nad obvyklou míru k jinému účelu, než pro který je určeno, lze 

pouze na základě povolení, vydaného obecním úřadem. 
2. Každý, komu bylo na základě žádosti povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství (např. jako 

součást stavebního povolení, ke skladování materiálu, výkopovým pracem) je povinnen:  
a) Užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odjímáno svému účelu. 
b) Zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení, zabránit tomu, aby 

docházelo ke znečišťování okolí, zabezpečit přístup ke kanalizačním vyústím. 
c) Užívat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky. 
d) Ihned po skončení vlastního užívání veřejného prostranství uvést na svůj náklad veřejné 

prostranství do původního, popř. řádného stavu a uvědomit o tom obecní úřad. 
3. Povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství pro uložení materiálu bude vydáno jen 

tehdy, nelze-li k tomu určit jiný prostor (ohrazené stanoviště, dvůr, apod.) 
4. Stavební skládku musí povolit obecní úřadna základě stavební komise. 
 
 
Článek 6 
Odpovědnost za čištění veřejného prostranství: 
 
1. Za čistoty a čištění veřejného prostranství odpovídají právnické i fyzické osoby, kterým náleží 

správa veřejného prostranství, resp. jimž bylo svěřeno veřejné prostranství do užívání. 
2. Subjekty odpovědné za čistotu a čištění veřejného prostranství jsou povinny: 

a) Zabezpečit prostředky potřebné pro čištění, soustavně dohlížet na dodržování čistoty a 
pořádku a zakročovat vhodnými prostředky proti znečišťovům, nebo proti těm, kdo neplní 
své povinnosti při dodržování čistoty a čištění veřejného prostranství. 

b) Zajišťovat pravidelné čištění veřejného prostranství, popř. hubení plevele. 
c) Pečovat o to, aby odpadky a smetky byly odváženy. Je zakázáno je smetat nebo 

splachovat do uličních vpustí. 
 
 
Článek 7 
Čištění chodníků: 
 
1. Vlastník nebo uživatel nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo chodníkem je povinnen zajistit, aby 

přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn. 
2. Údržbu chodníku může vlastník (správce, uživatel) nemovitosti svěřit i jiné, spolehlivé a k tomu 

způsoblilé osobě nebo organizaci. 
Pokud údržbou chodníku není pověřen domovník, je vlastník (správce, uživatel) povinnen vyvěsit 
v domě oznámení s uvedením jména a adresy osoby pověřené čistěním chodníků. Jde-li o 
nezastavěný pozemek, je povinnen oznámit jméno a adresu pověřené osoby na obecní úřad. 

 
 
Článek 8 
1. Údržbou chodníků se rozumí: 

a) Čistění chodníků se zametáním a kropením, odstraňování bláta, odpadků a jiných 
nečistot. 

b) Odklízení sněhu a posyp chodníků hmotami, které zdrsňují náledí (pískem). 
2. Uživatelé obchodních místností a provozoven rovněž udržují před svými prodejnami a 

provozovnami chodník v naprosté čistotě a denně je čistí zametáním. Je-li to nutné, je třeba 



chodníky čistit kdykoliv během dne . To platí zejména při zajišťování bezpečné schůdnosti 
chodníků v zimním období. 

3. Smetky z chodníků se ukládají do sběrných nádob na domovní odpadky. Shrnovat smetky a sníh 
do vozovky je zakázáno. 

 
 
Článek 9 
Ochrana čistoty ovzduší: 
 
Ochran čistoty ovzduší je významnou součástí péče o životní prostředí a zároveň jednou 
z rozhodujících podmínek zdravého způsobu života a práce. 
1. Organizace a její složky jsou při své činnosti povinny dbát na hygienické požadavky na kvalitu 

ovzduší a soustavně činit všechna opatření ke snižování množství škodlivin v ovzduší. 
2. Organizace znečišťující prostředí nad přípustnou normu, stanovenou v příloze k zákonu, nebo 

zhoršující jeho čistotu způsobem v tomto zákoně uvedeném, jsou povinny platit roční poplatky ze 
znečištěného ovzduší. 

 
 
Článek 10 
Závěrečná ustanovení: 
 
1. Pravidla pro udržování čistoty v domech stanoví domovní řád. O čistotu a úpravu výkladních skříní 

jsou povinni pečovat uživatelé obchodů. 
2. O informační skřínky a plakátovací plochy pečuje organizace, která je vlastní nebo užívá pro své 

účely. 
3. Čistotu veřejných prostranství v obci Tečovice zabezpečuje obecní úřad. Odpovídá za čistotu 

místních komunikací. Její součástí jsou podle vyhlášky 35/1984 Sb. Mosty, pomocné pozemky, 
silniční svahy a veřejná zeleň. 

4. Vlastíci nemovitostí odpovídají za čistotu a pořádek veřejného prostranství tak, jak je uvedeno 
v článku 7 a 8. 

 
 
Článek 11 
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích. 
 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.4.1991          
František Janoštík, starosta obce                                                  Jindřich Václavek, zástupce starosty 
Tečovice, březen 1991 
 
                                                                               
  
 
 
 


