Obecně závazná vyhláška č.1 /1996 obce OLŠANY U
PROSTĚJOVA o udržování čistoty na území obce.
Obecní zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova schválilo dne 11.12.1995 podle § 14 odst.1
písm.h), § 16 odst.1 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

§1
1. Veřejná prostranství jsou všechna místa, která slouží veřejnému užívání, odpovídajícímu
jejich určení.Jsou to zejména komunikace, chodníky, náměstí, schodiště,mosty a
lávky,zelené pásy sady a parky, dětská hřiště. Veřejným prostranstvím se také rozumí
břehy a koryta vodních toků a jiná hospodářská zařízení, umístěná na veřejně dostupném
místě. V případě pochybnosti,zda jde o veřejné prostranství,rozhoduje Obecní úřad v
Olšanech.
2. Obecné užívání veřejných prostranství je takové užívání,které je v souladu s určeným
účelem veřejných prostranství.Každý je oprávněn obecně užívat veřejné prostranství
tak,aby toto užívání neohrožovalo bezpečnost osob nebo majetku.
3. Zvláštní užívání veřejných prostranství je užívání nad obvyklou míru nebo k jiným
účelům,než pro který jsou určeny.
4. Chodník je stavebně upravená komunikace nebo část veřejného prostranství určená pro
pěší.
5. Tuhým domovním odpadem se rozumí pevné látky,vznikající při obvyklém hospodaření
domácností, jako smetí, popel.saze, škvára, kuchyňské odpadky, drobné vyřazené
předměty apod.

§2
1. V zájmu čistoty veřejného prostranství a obce je zakázáno na veřejném prostranství
zejména: odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a ovoce, odkládat vyřazené
předměty a domovní odpad, nechat volně pobíhat zvířata, obzvláště psy.
2. Jízda na kolech je povolena pouze na komunikacích k tomu určených. Rovněž je
zakázána jízda, zastavení a stání vozidel i (přípojných) na nezpevněných travnatých
plochách, sadové úpravě a chodnících.

§3
1. Ke zvláštnímu užívání veřejných prostranství je nutné povolení Obecního úřadu v
Olšanech u Prostějova. Toto povolení nenahrazuje jiná povolení nezbytná podle
zvláštních předpisů. Za užívání veřejných prostranství se stanoví poplatek dle vyhlášky
Obecního zastupitelstva v Olšanech o poplatcích za užívání veřejných prostranství.
2. Každý, komu je povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství je povinen:
a) používat veřejná prostranství tak, aby byla co nejméně odnímaná svému účelu, a to z
hlediska plochy, času a vzhledu
b) zabránit tomu, aby nedocházelo ke znečišťování okolí, odstraňovat případné
znečišťování, které bylo způsobeno užíváním nebo v souvislosti s ním. Zabezpečit,
aby nedošlo k zanášení dešťových vpustí
c) zabránit poškozování veřejných prostranství a jejich zařízení
d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody,plynu, parovodu apod.
e) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů na veřejných prostranstvích
(příslušné dopravní označení, v nočních hodinách osvětlení apod.)
f) používat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky g/ při poruchách na
podzemním zařízení je povinen v případě potřeby a v požadovaném termínu uvolnit
plochu pro odstranění závad na vedení
g) po ukončení zvláštního užívání veřejných prostranství uvést na svůj náklad veřejná
prostranství do původního stavu, popř.řádného stavu / oprava dlažeb apod./
§4
1. Porušení ustanovení této vyhlášky podléhá přestupkovému řízení ve smyslu zákona č.
124/93 Sb. o přestupcích.
2. Právnické osobě a podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném
pozemku nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí obce, může
obecní rada uložit pokutu do 50.000,-Kč.
3. Právnické osobě a podnikateli, kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí
obce nebo odloží věci mimo vyhrazená místa, může obecní rada uložit pokutu do výše
100 000,-Kč.
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Tato vyhláška byla vyvěšena dne: 12.12.1995
sejmuta dne: 28.12.1995

