obec Vraňany, okres Mělník
obecně záv azná vyhláška obce Vraňany

č.5ll999

obecní zastupitelstvo obce Vraňany schválilo dne 14.12. 1999 v souladu s ust.
$ 36 odst. 1) písm. f), ust. $16 odst. l) a ust. $14 odst. 1) písm.0) zákonač.
36711990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o veřejném pořádku a ochraně zeleně.
I.

Základní ustanovení
Tato vyhláška se vztahuje na občany a právnické afyzické osoby půso!ící
v katastru obce Vraňany a části Mlčechvosty.

il.

I.
2.
3.
4.

Veřejné prostranství
Zaveřejné prostranství se povafují veřejné plochy včetně komunikací
v územíobce Vraňany a části Mlčechvosty. Ve sporných případech určení
veřejného prostranství rozhodne obecní zastupitelstvo obce.
KaŽdý občan, podnikatel, otganizace, je oprávněn nauzemi obce Vraňany a
části Mlčechvosty obvyklým způsobem uŽivatveřejné prostranství tak, aby
nezpůsoboval ohrožení osob a majetku.
Užíváníveřejného prostranství jiným způsobem je možnépouze se
souhlasem obecního úřadu.
Y zájmu zďraví, bezpečnosti občanůa zlepšení životníhoprostředí je
zakázáno:
- poškozování a ničeníobecního majetku včetně veřejných prostranství a
a komunikací,
- využíváníobecního majetku k vlastní potřebě bez svolení obecního úřadu,
- zÍizování nepovolených skládek,
_ volné pobíhánípsů a drůbeže,
_ vypouštění odpadu a fekálií mimo místa k tomu účeluv obci určená,
_ prováděniúdržeb a mytí vozidel na veřejném prostranství.

m.i

ochrana zeleně
I.Zelení se rozumí stromy, keře, trávníky, květinové záhony, nádoby se zelení
na veřejném prostranství, které jsou v majetku obce, organizací a občanů.

-2IV.
Veřejný pořádek
Povinností všech občanů,právniclcýchaýzicLych osob je udržovaní
pořádku v obci Vraňany a části Mlčechvosty. Jedná se o udržování pořádku
před soukromým a obecním majetkem, před majetkem organizací a jeho
blízkémokolí.
2. Soukromé osoby nebo organizace, které jakýmkoliv způsobem znečistí
veřejné prostranství obcí, jsou povinni toto prostranství neprodleně očistit a
uvést do původníhostavu.
1.

V.
Závěreěná ustanovení
Jednotlivá ustanovení obecní vyhlášky nenahrazuj í povinnosti občanů,
organizací, právnických aýzických osob v obcích působících,dodrŽovat a řídit
se právními předpisy. Dodržování obecní vyhlášky kontroluje obecní úřad,
členovéobecního zastupitelstva a orgány obce k tomu určené.

Vydáním této vyhlášky končíúčinnostvyhlášky obce Vraňany ze ďne 18.7.
t99I avyhlášky č.2195 ze dne t0.7. 1995 se všemi dodatky.
Tato vyhláška nabývá účinnostidne 1 .1. 2000.

Vladimír Čadský
zástupce starostky

Jiřina Fialová
starostka
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