Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001,
o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí
Základní ustanovení
Vyhláškou se stanoví zásady péče o životní prostředí, čistotu veřejných prostranství a
zajištění veřejného pořádku na území obce Pačejov.
Občané a organizace jsou povinni dodržovat a řídit se ustanovením této vyhlášky.

Vymezení základních pojmů
1. Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží
veřejnému užívání. Jsou to zejména místní komunikace (např. náměstí, chodníky,
mosty), dále sady, parky, parkoviště, tržnice apod.)
2. Za chodník se podle této vyhlášky považuje pěší komunikace, schválená jako veřejná,
jakož i cesta upravená pro pěší, dále i schody a komunikace přiléhající k
nemovitostem, které jsou potřebné pro bezpečnou chůzi.
3. Veřejným činitelem je zejména ten volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník
obecního úřadu, pokud se podílí na plnění úkolů společnosti a státu a používá přitom
pravomoci, která mu byla v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřena.
4. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
přesupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za
přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních předpisů anebo o trestný čin. Zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů stanoví: k odpovědnosti za přestupek
postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného
zavinění.
5. Za reklamní a plakátovací plochy se považují podle této vyhlášky speciálně určená
reklamní zařízení umístěná na veřejných prostranstvích, na majetku obce či na
majetku fyzických nebo právnických osob, která jsou schválena odborem výstavby a
životního prostředí obce.
6. Za území obce se podle této vyhlášky považuje takové území, které je spravováno
Obcí Pačejov.

Kapitola I
Článek 1
Veřejný pořádek
a) V zájmu zajištění čistoty a zlepšení životního prostředí v obci občané odpovídají za jimi
způsobené znečištění nebo poškození veřejného prostranství. Jsou povinni neprodleně
vzniklou závadu odstranit nebo její odstranění zajistit na své náklady.
b) Vlastníci a správci pozemků, jež jsou veřejným prostranstvím, na kterých je zeleň, jsou
povinni o ni pravidelně pečovat, stejně tak o doplňková zařízení (altánky, umělé vodní
nádrže), chránit je před neoprávněnými zásahy a zajišťovat trvalou očistu zelených ploch.

c) Vlastníci a správci nemovitostí jsou povinni udržovat čistotu na komunikaci, která má
charakter chodníku přiléhajícího k nemovitosti.
d) Vlastníci, správci a uživatelé nemovitostí jsou povinni zajišťovat bezpečnost chůze na
komunikaci přiléhající k nemovitosti, která má charakter chodníku, a to po dobu celého roku.
e) Vlastníci, správci a uživatelé nemovitostí jsou povinni dbát na to, aby nebyly na veřejné
prostranství zanášeny a splachovány nečistotami a zanášeny plevelnými rostlinami z jejich
nemovitostí.
f) Vlastníci, správci a uživatelé nemovitostí jsou povinni ukládat nečistoty z chodníku do
sběrných nádob na odpadky, které jim patří, nebo které užívají. Povinnost zajišťovat čistotu
chodníku se vztahuje na celou šíři chodníku, která slouží výhradně k chůzi, a to bez ohledu na
případné oddělení nemovitostí či od komunikace pruhem pozemku, jenž slouží k jiným
účelům než komunikačním. Při úklidu příslušného veřejného prostranství je zakázáno
hromadění sněhu. K posypu chodníků není dovoleno používat škváru a sůl.
g) Sjízdnost a schůdnost místních vozovek a ostatního veřejného prostranství nepřiléhajícího
k nemovitostem je povinna zajistit fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu příslušná.
Za porušení těchto ustanovení se občané vystavují možnosti postihu dle přestupkového
zákona, zejména podle § 47, odst. 1, písm. d), kdy lze uložit pokutu do 1.000,- Kč.

Článek 2
Zakazuje se
1. Užívat veřejné prostranství pro nakládání a skládání materiálu, surovin a výrobků na
dobu delší než 24 hodin. Na překopy komunikací a na využívání veřejného
prostranství v delším časovém rozsahu musí být povolení obce Pačejov.
2. Skladovat materiály na místech, kde by byla ohrožena bezpečnost občanů či
znemožněna volná průchodnost, dále na místech, kde jsou umístěna zabezpečovací a
obslužná zařízení (např. hydranty, uzávěry plynu).
3. Bez příslušného souhlasu instalovat plátěné přístřešky nebo jiná zařízení k ukrytí
motorových vozidel na veřejném prostranství.
4. Umístit zřejmě nepojízdné vozidlo nebo vozidlo nepřihlášené k provozu v evidenci DI
(kromě vozidel s provozním číslem) v místech určených k parkování na dobu delší než
14 dní, a to i v případě, pokud bude vozidlo na přívěsném vozíku nebo na jiném i
provozuschopném návěsu.
5. Parkovat vozidlo a skládat materiál tam, kde by byl znemožněn odvoz odpadků a
čištění veřejného prostranství.
6. Bez souhlasu obce instalovat na veřejném prostranství přístřešky, prodejní stánky nebo
jiná zařízení určená k prodeji zboží.
7. Instalovat reklamní a informační zařízení (stojany např. typu A) na místních
chodnících a komunikacích lze pouze s písemným souhlasem Obce Pačejov
Za porušení těchto ustanovení se občané vystavují možnosti postihu dle přestupkového
zákona, zejména podle § 47, odst. 1, písm g), kdy lze uložit pokutu do 50.000,- Kč.

Článek 3
1. Na komunikacích je zakázáno ponechávat vraky vozidel. Odstavování samostatně
stojících přívěsných vozíků a karavanů se též na komunikacích nepovoluje.

2. Za vrak je považováno vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není
opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k
provozu (dle § 19, odst. 2, písm. g), zákona č. 13/1997 Sb.).
3. Neodstraní-li vrak vlastník sám, zajistí jeho odstranění a likvidaci organizace pověřená
obcí na náklady vlastníka (dle § 19, odst. 3, 4 zákona č. 13/1997 Sb.).
4. Porušení ustanovení bodu 1. bude posuzováno jako přestupek ve smyslu zákona č.
200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Zakazuje se:
a) Používat veřejné prostranství k jinému účelu, než pro které je určeno. K jinému účelu lze
veřejné prostranství používat jen na základě povolení vydaného Obcí Pačejov.
b) Parkování, stání a jízda motorovým vozidlem po veřejném prostranství mimo vozovku
všude tam, kde to není povoleno dopravní značkou.
c) Volné pobíhání psů a vodění psů na místa určená pro hraní dětí, volné pobíhání psů v
katastrálním území bez dozoru majitele. V případě zjištění volného pobíhání psů v
katastrálním území Obce Pačejov jsou osoby pověřené zastupitelstvem Obce Pačejov
oprávněny psa odchytit, popř. použít k odchytu narkotizační pušku a umístit psa do útulku.
Majitel psa je povinen na frekventovaných místech mít psa opatřeného ochranným náhubkem
a upevněného na vodítku, zároveň je majitel povinen po svém psu odstranit znečištění.
Za porušení těchto ustanovení se občané vystavují možnosti postihu dle přestupkového
zákona, zejména podle § 46, kdy lze uložit pokutu do 30.000,- Kč.

Článek 5
Stanoví se povinnost pro vlastníky nemovitostí a podnikatele zajistit si nádobu
(nádoby) na odpady ve velikosti a počtu, který odpovídá množství odpadků. Nádoby na
odpady je zapotřebí umísti na takovém místě, aby případný zápach odpadků neobtěžoval
okolí. Nádoby na odpady mohou být ponechány na okraji chodníků jen po doby nezbytně
nutnou v den odvozu odpadků.
Stanoví se povinnost vylepovat reklamy a plakáty pouze na reklamních a
plakátovacích plochách, ke kterým vydal povolení odbor výstavby a životního prostředí.
Vylepování reklam a plakátů provozují pouze soukromé a právnické osoby mající k tomu
příslušné oprávnění.
Soužití a chování občanů v obytných domech upravuje platný domovní řád.
Chov domácích a kožešinových zvířat upravuje platná Vyhláška o chovu drobného
hospodářského zvířectva.
Za porušení těchto ustanovení se občané vystavují možnosti postihu dle přestupkového
zákona, zejména § 46, kdy lze uložit pokutu do 30.000,- Kč.

Článek 6
Zakazuje se:
Neoprávněně manipulovat (úmyslně ničit, poškodit, odstranit, přemístit) s dopravní
značkou, dopravním zařízením, úředním značením nebo úřední uzávěrou, neoprávněně
používat taková zařízení.
Za porušení tohoto ustanovení se občané vystavují možnosti postihu dle
přestupkového zákona, zejména podle § 23, odst. 1, písm. a), kdy lze uložit pokutu do 3.000,Kč a § 21, písm. d), kdy lze uložit pokutu do 3.000,- Kč.

Přestupky vztahující se k veřejnému pořádku dle této vyhlášky vymezené
ze zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Přestupky proti veřejnému pořádku
1. Přestupku se dopouští ten, kdo:
a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomocí
b) poruší noční klid
c) vzbudí veřejné pohoršení
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění,
zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační zařízení
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných
tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k
rekreaci nebo turistice
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa
2. Za přestupek podle odst. 1, písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1.000,- Kč, za přestupek
podle odst. 1, písm. e) a f) pokutu do 3.000,- Kč a za přestupek podle odst. 1, písm. g) a h)
pokutu do 50.000,- Kč.

Přestupky proti pořádku ve státní správě § 21
1. Přestupku se dopouští ten, kdo
b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu
požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést (1)
e) úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku nebo
pozmění její obsah
2. Za přestupek podle odst. 1, písm. b) lze uložit pokutu do 1.000,- Kč a za přestupek podle
odst. 1, písm. e) do 3.000,- Kč

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy § 42
1. Přestupku se dopouští ten, kdo
a) úmyslně poškodí, zneužije nebo zneváží státní symbol anebo jiný symbol chráněný
obecně závazným právním předpisem
2. Za přestupek podle odst. 1, písm. a) lze uložit pokutu do 3.000,- Kč.

Přestupky na úseku používání výbušnin § 40
1. Přestupku se dopouští ten, kdo
c) použije bez povolení výbušninu k trhacím nebo ohňostrojným pracím.
2. Za přestupek podle odst. 1, písm. c) lze uložit pokutu do 5.000,- Kč.
(1) např. adresa bydliště, rodinný stav, vlastnické vztahy, svědecká výpověď
(2) řeší vyhláška Ministerstva kultury č. 99/58 a č. 117/91 Sb.

Kapitola II
Článek 1
Životní prostředí
1. Každý zásah fyzické či právnické osoby do obecní zeleně je vázán vyjádřením
obecního úřadu
2. Úprava nebo změna vzhledu fasád, zřízení reklamních zařízení (mimo firemních
značení) nebo provedení jiné vzhledové změny staveb lze provést pouze na základě
předchozího ohlášení obecnímu úřadu.

Článek 2
Vlastníci nemovitostí, které hraničí s veřejným prostranstvím, jsou povinni je
upravovat a udržovat tak, aby nebyly prašné, nezvhledné či případně neohrožovaly zdraví
občanů.
Za porušení tohoto ustanovení se občané vystavují možnosti postihu dle
přestupkového zákona, zejména podle § 45, kdy lze uložit pokutu do 3.000,- Kč.

Článek 3
Zakazuje se
a) ukládat na veřejném prostranství nebo na jiném, volně přístupném místě, látky johrožující
životní prostředí
b) mytí automobilů včetně spodků karosérií a motorů chemickými přípravky, kromě míst k
tomu určených

c) neoprávněně vjíždět nebo parkovat s motorovým vozidlem na pozemku, který spadá do
lesního půdního fondu
d) bez příslušného povolení vstupovat do lesních školek a jiných v lese oplocených míst
e) stanování a rozdělávání ohně v lese vyjma míst k tomu určených
f) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v lese kouřit
g) stanování v rozdělávání ohně u rybníků vyjma míst k tomu určených
Za porušení těchto ustanovení se občané vystavují možnosti postihu dle přestupkového
zákona, zejména podle § 45, kdy lze uložit pokutu do 3.000,- Kč.

Článek 4
Zakazuje se koupání na místech označených „Zákaz koupání“.
Za porušení tohoto ustanovení se občané vystavují možnosti postihu dle
přestupkového zákona, zejména podle § 46, kdy lze uložit pokutu do 5.000,-Kč.

Přestupky vztahující se k životnímu prostředí dle této vyhlášky vymezené
ze zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Přestupky na úseku vodního hospodářství § 34
1. Přestupku se dopouští ten, kdo
a) vysadí, pokácí nebo odstraní bez povolení strom nebo keř v zátopovém území anebo
těží bez povolení říční materiál v koryta vodního toku
b) nakládá bez povolení nebo v rozporu s ním s povrchovou vodou nebo podzemní
vodou, pokud je takového povolení třeba
c) poškodí vodohospodářské dílo nebo zařízení sloužící vodnímu hospodářství (např.
stavidla, analizaci, vodovodní řad)
d) zřídí nebo zruší bez povolení nebo v rozporu s ním vodohospodářské dílo nebo
vodovodní nebo kanalizační přípojku
e) znečistí povrchovou nebo podzemní vodu anebo ohrozí její jakost nebo zdravotní
nezávadnost (např. mytí aut, přímé vypouštění odpadu do vody)
f) nesplní povinnost uloženou vodohospodářským orgánem nebo povodňovou komisí
při povodni
g) vypustí bez povolení nebo v rozporu s ním odpadní vodu do povrchové nebo
podzemní vody, popřípadě do veřejné kanalizace
2. Za přestupek podle odst. 1, písm. a) až c) lze uložit pokutu do 3.000,- Kč, za přestupek
podle odst. 1, písm. d) až f) pokutu do 5.000,- Kč a za přestupek podle odst. 1, písm. e) až g)
pokutu do 15.000,- Kč.

Přestupky na úseku zdravotnictví § 29
1. Přestupku se dopouští ten, kdo
d) ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost pitné vody.
2. Za přestupek podle odst. 1, písm. d) lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství § 35
1. Přestupku se dopouští ten, kdo
a) neoprávněně vyrobí, doveze, uvede do oběhu nebo neoprávněně či nesprávně
použije chemický nebo biologický přípravek na ochranu rostlin. Toto se vztahuje i
na jiné přípravky ohrožující životní prostředí
b) znečistí půdu nevhodným skladováním olejů a pohonných hmot, pesticidů, hnojiv,
popřípadě jiných škodlivých látek
f) úmyslně neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského
práva anebo úmyslně loví zvěř nebo chytá ryby v době hájení
2. Za přestupek podle odst. 1, písm. a) lze uložit pokutu do 15.000,- Kč, za přestupek dle odst.
1, písm. b) pokutu do 3.000,- Kč a za přestupek podle odst. 1, písm. f) pokutu do 5.000,- Kč.

Závěrečná ustanovení
1. Nedodržení této vyhlášky se postihuje, nejde-li o trestný čin, jako přestupek podle
zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za více
přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle
ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. V případě, že předmět
úpravy řeší obecně závazný předpis vyšší právní síly, postupuje se podle tohoto
předpisu.
2. Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v platném znění v § 57 stanoví:
1) Jestliže fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jí užívaném
pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí obec uložit pokutu do 10.000,- Kč.
2) Jestliže podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická
osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled obce,
může jí obec uložit pokutu do 50.000,- Kč.
3) Jestliže osoby uvedené v odst. 2 znečistí veřejné prostranství nebo odloží věc mimo
vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadný stav, může jim obec uložit pokutu
do 200.000,- Kč.
3. Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v platném znění v § 58 stanoví:
Poruší-li podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická
osoba povinnost stanovenou právním předpisem obce, může jim obec uložit pokutu do
200.000,- Kč.
4. Dozor a výkon nad dodržováním této vyhlášky provádí pověření pracovníci obecního
úřadu. Oprávnění ukládat blokové pokuty do 500,- Kč mají pověření pracovníci
obecního úřadu.

Zákon o správním řízení se vztahuje na rozhodování obce ve věcech podle § 56 až 58
a na rozhodování obce o právech a povinnostech právnických a fyzických osob na úseku
přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak (§ 147 zákona o obcích č. 128/2000
Sb., v platném znění).
Výnos pokut uložených ve správním řízení je příjmem Obce Pačejov.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 15. 10. 2001

Miloslav Průcha
starosta obce

