
 
Obecně závazná vyhláška  (OZV) obce Vod ěrady č. 5/2003  

o čistot ě, pořádku a zajišt ění klidu v obci  
 
 
 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 5.12. 2003 podle § 10 písm. d)  zákona 128/2000 Sb.  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
I. Udržování čistoty a užívání veřejných prostranství 
 
1) Za veřejná prostranství se na území obce považují pro účely této OZV veřejná 

prostranství definovaná v  § 34 zákona o obcích. 1) 
 
2) V zájmu ochrany zdraví, bezpečnosti občanů a pro zabezpečení zdravého životního 

prostředí se zakazuje znečisťovat veřejná prostranství, zejména pak 
a) odhazovat mimo určená místa smetí, nedopalky cigaret, obaly všeho druhu, apod. 
b) znečišťovat vnitřní prostory autobusových čekáren 
c) jakýmkoliv způsobem znečisťovat chodníky, cesty a další komunikace 
 

Dále jsou občané  povinni: 
d) odstraňovat větve stromů a keřů, které přesahují přes ploty na chodníky tak, aby  

nepřekážely  chodcům – dostatečná výše 2,5 m 
e) opatřovat budovy bezprostředně sousedící s chodníky, cestami a silnicí  okapovými 

žlaby tak,  aby dešťová voda nestékala ze střechy přímo na  chodníky a 
komunikace 

f) bezpečně  zajišťovat nádoby na květiny a jiné předměty umístěné na venkovní 
straně oken tak, aby neohrožovaly chodce 

g) odstraňovat neprodleně jakékoliv znečištění veřejného prostranství, které způsobili 
 

II. Udržování čistoty vodních toků 
     Je zakázáno vhazování smetí, odpadů a jakýchkoliv předmětů do rybníka, 

otevřených příkopů apod.  
 
III. Skladování materiálů a užívání veřejného prostranství 

1) na veřejných prostranstvích se zakazuje skladování  jakéhokoliv materiálu bez 
povolení obce Voděrady (výjimku tvoří jen krátkodobé uložení nepřesahující 24 
hodin např. odklizení písku, odklizení paliva, stav. materiálu apod.) 

2) nádoby na domovní odpad se mohou ponechat na chodníku nebo okraji vozovek 
jen na potřebnou dobu  před vyprázdněním  a po vyprázdnění musí být nádoby  
opět uloženy  na stanovené místo 

 
 
_______________________________________________________________________ 
 
1) Definici veřejného prostranství podává § 34 zákona o obcích, dle něhož se jedná o všechna 

náměstí,ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

 
 
 
 
 



IV. Užívání veřejných prostranství pro reklamní a jiné účely 
1) vylepování plakátů a jiných reklamních plakátů mimo místa k tomu určená je 

zakázáno 
2) povolení k umístění prodejních stánků a pouťových atrakcí  na veřejném 

prostranství vydává obec Voděrady 
 
V. Pořádání veřejných produkcí 
Veřejnými produkcemi se dle této OZV rozumí  veřejnosti přístupné  provádění kulturních 
podniků včetně  tanečních zábav a diskoték. 
Pořadatelem uvedené produkce může být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající 
na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba starší 18 let nepodnikající v této 
oblasti. 
1) Produkce v uzavřených prostorách – v objektech 

Je možno konat maximálně do 03.00 hodin příštího dne. 
 

2) Produkce ve venkovním prostoru 
Rozumí se jimi konání  produkce na veřejných prostranstvích, které je možno konat 
maximálně do 03.00 hodin příštího dne. Koná-li se produkce v den předcházející dnu 
pracovnímu, stanovuje se délka konání  maximálně do 24.00 hodin. 
Rozsahem délky produkce je vázán i ten organizátor,  který veřejnou produkci koná na 
svém pozemku. 

 
3) Ochrana před hlukem a vibracemi 

V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. je nepřípustné  
neúměrné  obtěžování občanů hlukem a vibracemi  při konání  produkcí. 
Nepřekročitelné hygienické  imisní limity jsou  stanoveny v nařízení vlády  
č. 502/2000 Sb. Za jejich dodržování odpovídá pořadatel akce nebo provozovatel  
veřejné produkce hudby.  

 
VI. Sankční činnost 

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek proti veřejnému pořádku dle  § 48 
zákona ČNR č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud nepůjde o jiný 
správní delikt nebo trestný čin. 

 
VII. Společné ustanovení 

Kontrolou plnění této OZV jsou pověřeni členové zastupitelstva obce. 
 

VIII. Zrušovací ustanovení 
      Ruší se vyhláška č. 3/2003 o čistotě, pořádku a zajištění klidu v obci Voděrady  
      ze dne 20.8. 2003. 
 
IX. Účinnost OZV 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004, tj. 15 dnů po zveřejnění na úřední 
desce. 
 
 
Voděrady,  5.12. 2003 
 
 
 
Jana Hasoňová      Miroslav Opluštil 
  místostarosta            starosta  
 


