Obecně závazná vyhláška č. 3/93 o čistotě na území obce Nýdek
-----------------------------------------------------------------------------------------------Obecní zastupitelstvo Nýdek schválilo na svém zasedání dne 17.11.1993 ve smyslu
ustanovení § 16 zákon č. 367/90 Sb. o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku o čistotě na
území obce Nýdku.
čl.1
Základní ustanovení
1) Tato vyhláška upravuje v zájmu stálého zlepšování životního prostředí zajišťování
čistoty veřejných prostranství, objektů, zařízení a čistoty ovzduší na území obce
Nýdek.
2) Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna místa , která
slouží k veřejnému užívání.Zejména vozovky, chodníky, parkoviště, mosty, veřejná
zeleň apod. Vyhláška se týká také stánků, kiosků a podobných zařízení umístěných na
veřejném prostranství.
čl. 2
Zákaz znečišťování veřejného prostranství a obecních pozemků
1) Zakazuje se jakékoliv znečišťování veřejného prostranství a obecních pozemků,
zejména:
a) skladováním topných kalů a jiných paliv
b) ukládáním stavebnin a stavebního odpadu bez povolení obecního úřadu
c) znečisťujícími tekutinami / umývání povrchu vozidel jiným způsobem než čistou
vodou, provádění jejich větších či středních oprav, výměna a vypouštění olejů a
pohonných hmot apod../
d) Vylepováním plakátů, letáků, a jiných oznámení mimo stanovené výlepové plochy.
e) Odhazováním jakýchkoliv předmětů včetně nedopalků cigaret, jízdenek apod..
f) Odkládáním a skladováním smetí a jiných odpadků a věcí mimo vyhrazené
skladovací nádoby (odpadkové koše, popelnice, kontejnery)
g) Vyjížděním znečištěnými vozidly a vozidly, jejichž náklad není řádně upevněn a
zabezpečen proti znečisťování
h) Zřizováním tzv. černých skládek tuhého domovního odpadu a
i) znečišťováním zvířaty
čl. 3
Odpovědnost za udržování čistoty
1) Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství a obecních
pozemků, které způsobil.
2) Za zabezpečování čistoty odpovídá vlastník popřípadě uživatel (správce tohoto
prostranství) .
3) Za zabezpečení čistoty chodníku kterémukoliv ročnímu období odpovídá vlastník
(správce) přilehlé nemovitosti.
4) Za zabezpečení čistoty komunikací odpovídá správce komunikací.
5) Znečištění způsobené zvířaty neprodleně odstraní osoba, která o ně pečuje.
6) Každý je povinen na požádání osoby, pověřené obecním úřadem, prokázat působnost
likvidace tuhého domovního odpadu.

čl. 4
Zákaz znečišťování ovzduší
1) Zakazuje se znečišťování ovzduší zejména:
a) spalováním plastů, pryže, polyetylenových fólií a jiných odpadů, jejichž spalováním
vznikají toxické látky
b) Vypalováním trávy a jiných porostů
c) Ponecháním motoru vozidel v c hodu během stání, které není vynuceno dopravní
Situací v silničním provozu
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Poručením povinností stanovených touto vyhláškou se občané dopouštějí přestupku
podle zák. č. 200/90 Sb. v platném znění.
2) Osoby a další orgány pověřené obecním úřadem mohou za přestupek ukládat a vybírat v
blokovém řízení pokutu až do výše 500.—Kč.
3) Právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání, kteří neudržují čistotu
a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti či jinak naruší vzhled nebo
životní prostředí obce, může starosta, obecní rada nebo obecní zastupitelstvo uložit
pokutu do výše 50.000,-- Kč podle § 48 zák. č. 367/90 Sb. o obcích.
4) Organizacím které poruší povinnosti vyplývající z této vyhlášky, může uložit příslušný
Silniční správní orgán v souladu s příslušným právní předpisem pokutu až do výše
500.000,-- Kč (u komunikací ve správě OOS) podle § 22 odst. 2 písm. b) zák. č. 55/84
Sb. o pozemních komunikacích.
5) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 3.12.1993
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