Obec HRUŠKY
Obecně závazná vyhláška č. 2/05
o čistotě a pořádku v obci Hrušky
________________________________________________

Zastupitelstvo obce Hrušky schválilo na svém zasedání dne 31. ledna 2005 na základě čl. 104
odst. 3 Ústavy ČR a v souvislosti s § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 24 zákona č. 246/1992
Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
obce Hrušky.

Článek1
Působnost vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na celý územní obvod obce Hrušky včetně ulice
Nádraží.
Článek 2
Čistota a pořádek na veřejných prostranstvích
1. Pro udržení čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích v obci je zakázáno zejména:
- přemísťovat nebo odstraňovat veřejně prospěšná zařízení (lavičky, odpadkové koše,
apod.),
- trhat z veřejné výsadby květiny, olamovat větve stromů či jinak poškozovat zeleň v obci,
- vylepovat plakáty, reklamní či propagační materiály na nemovitosti, sloupy el. vedení,
sloupy veřejného rozhlasu, stromy a další plochy v majetku obce, kromě míst k tomuto
účelu určených (místa s označením „Volná výlepová plocha“),
- tábořit a stanovat na prostranstvích v majetku obce bez povolení starosty obce.
2. Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata na tato místa v majetku obce:
- dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a dále na plochy určené k rekreaci označené
příslušným zákazem.
3. Každý pes pohybující se na veřejném prostranství musí být na vodítku, tito psi musí být vždy
opatřeni náhubkem (mimo štěňat).
4. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes byl při pobytu na veřejném prostranství opatřen
identifikační známkou s evidenčním číslem; tato povinnost se netýká občanů obce, kterým
neuplynul termín ohlašovací povinnosti při držení psa podle obecně závazné vyhlášky o
místních poplatcích, a návštěvníků obce, pokud doba jejich pobytu nepřesáhne 30 dnů.
Známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení
známky oznámí vlastník či držitel psa nejpozději do 15 dnů Obecnímu úřadu v Hruškách.
5. Prodejci, užívající veřejná prostranství, mají povinnost uklidit a odstranit po sobě vzniklý
odpad.

Článek 3
Zrušovací ustanovení
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních předpisů1.
2. Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují příslušné orgány obce.
3. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 1/97 o obecných
pravidlech udržování čistoty a pořádku a ochrany životního prostředí.
Článek 4
Účinnost
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 3. 2005.

František Tichý
starosta obce

Ing. Vladimír Kubík
zástupce starosty

Vyvěšeno: 1. 2. 2005
Svěšeno:
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění.

