
Vyhláška č. 2/97 
Obecního úřadu Vrané nad Vltavou 

o udržování bezpečnosti, klidu, čistoty a hygieny 
 

 

 V souladu se zákonem č. 367/90 Sb., o obcích, §14, písm.r) čl.1. ve znění pozdějších změn a doplňků, usneslo 
se obecní  zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou, vedeno snahou prohloubit  péči o čistotu a vzhled obce a 
zlepšit obyvatelům pobyt v obci,  vydat toto obecně závazné nařízení. 

Článek 1. 

Úvod 

Udržování čistoty a hezkého vzhledu, zlepšování hygienických poměrů, ochrana životního prostředí, dodržování 
klidu a pořádku, je společnou povinností všech občanů, kteří v obci žijí trvale, pobývají v obci za účelem 
rekreace, či se zde zdržují z jiných důvodů, byť jen dočasně. Všichni společně musí dbát na dodržování 
příslušných  vyhlášek, zákonů, i na dodržování této vyhlášky. 

Článek 2. 

Definice veřejného prostranství 

Pro účely této vyhlášky se veřejným prostranstvím rozumí všechna místa veřejně přístupná nebo určená k 
veřejnému užívání, bez ohledu na vlastnické vztahy, zejména: 

 - veškeré komunikace, chodníky, schodiště, pěšiny 

 - veřejná zeleň, parky, sady, lesní pozemky, stráně, louky, zatravněné plochy 

 - všechny druhy hřišť a jiných sportovních a zábavných ploch 

 - odstavné a parkovací plochy 

 - vodní zóny a plochy, potoky, řeka (včetně břehových částí), studny 

 - pomocná zařízení - jako například - veřejné osvětlení v obci, obecní rozhlas, zařízení rozvodu elektrické 
energie, telefonní vedení, atd. 

- veškerý obecní majetek - obytné budovy, školy, mateřské školy, přívoz, sběrný odpadový dvůr, doplňkové 
obecní  stavby, včetně veškerého příslušenství 

 - hřbitov, kostel s okolím, pomník padlým včetně okolí 

 - zastávky a stanice vlaků, autobusů apod. 

 - mostky, mosty, lávky všeho druhu 

 - zařízení kanalizace a objekt čistírny odpadních vod 

 - zařízení k čerpání, akumulaci a rozvodu pitné i užitkové vody 

 - dopravní značení, dopravní uzávěry a jiná bezpečnostní opatření 

 - státní a obecní symboly, znaky, vlajky  

 - plakátovací plochy, plochy pro reklamu a informace, obecní  vývěsky 

Článek 3. 

Zákazy 

Je zakázáno znečišťovat nebo jinak znehodnocovat veřejné prostranství. 

Zejména je zakázáno : 

a) - odhazovat smetí a odpadky, papíry, nedopalky cigaret, obaly od potravin, poživatin a nápojů, zbytky ovoce a 
jídel 

b) - odkládat popel mimo nádoby k tomu určené 



c) - znečišťovat a ohrožovat vodní toky, vodní nádrže a potoky odpadky, splaškovými a fekálními vodami nebo i 
jinými  nebezpečnými tekutinami ( např. nafta,olej ..) a ostatním materiálem 

d) - vypouštět fekální a splaškové vody na jiné místo než do obecní kanalizační sítě, nejedná-li se o vody 
znečištěné nepřípustnými příměsemi (na něž se vztahuje zvláštní způsob likvidace) 

f)- znečišťovat veřejné prostranství zvířecími výkaly 

g)- odstavovat nepojízdná a odhlášená vozidla, nebo vraky vozidel 

h) - odkládat nebo ukládat jakékoliv hmoty, materiál, tekutiny, stavebniny, stav. odpad 

i) - zakládat jakékoliv nepovolené skládky 

j) - zavážet, zasypávat, zahrazovat nebo přehrazovat toky potoků, řek a jiných vodních nádrží, měnit tok 
vodotečí a uměle zvyšovat jejich hladiny 

k) - ničit veřejnou zeleň poškozováním, zcizováním nebo mýcením 

l) - vylepovat plakáty, inzeráty, volební plakáty, nabídky zboží a služeb, reklamy apod., jinam než na místa k 
těmto účelům obcí  určená nebo zřízená 

m) - umisťovat poutače a reklamy bez povolení obce 

n) - využívat veřejná místa (prostranství) k nabízení obcí  nepovolených služeb jako např. ke stánkovému 
prodeji, shromažďování osob, nabízení osobních služeb, k žebrotě apod. 

o) - nechat přečnívat porosty mimo hranice nemovitostí a bránit tak  řádnému užívání chodníků, cest, řádné 
funkci veřejného osvětlení, bránit řádné funkci elektrických rozvodů elektrické energie, obecního rozhlasu apod. 

p) - zakládat nepovolené skryté skládky odpadků (např.při kempování, stanování či turistice), formou 
odpadových jam, jam a  trativodů na znečištěné vody a fekálie, i když později zasypané. 

r) - znečišťovat a neuklízet okolí prodejen, prodejních stánků, provozoven, restaurací a jiných podniků 

s) - bez povolení užívat veřejná prostranství k odkládání plavidel všeho druhu 

Článek 4. 

Udržování pořádku a bezpečnosti v obci 

 Pro zajištění pořádku a bezpečnosti v obci je zakázáno 

 a) - rušit jakýmkoliv způsobem noční klid v době od 22,00 do  6,00  hod. 

 b) - používat hlasité zdroje zvuku nebo hluku po celý den i v noci, jako např.motorová vozidla s nefunkčními 
tlumiči, hlasitou reprodkuci slova i hudby, motorové pily, sekačky, brusky apod., překračující povolenou hranici 
hluku hygienickými předpisy, nebo podstatnou měrou obtěžující okolí 

c) - o nedělích užívat jakékoliv zdroje hluku, které by nadměrným způsobem obtěžovaly okolí i když nepřesahují 
normy stanovené hygienickými předpisy 

d) - používání a odpalování dělobuchů, výbušek, poplašných zařízení včetně poplašných pistolí, rachejtlí, světlic 
apod. v denní i noční době v obydlené části obce  

e) - parkovat v obci nákladními automobily, autobusy, traktory, pracovními stroji na veřejných prostranstvích 
bez předchozího povolení obce a bez zaplacení příslušného poplatku (viz. Vyhláška o místních poplatcích) 

f) - užívat chodníky, silnice, parky, lesy, louky, účelové prostory apod. k jiným účelům než pro jaké jsou určeny 

g) - volné pobíhání domácí zvěře všeho druhu (psi, drůbež, hospod. zvířata apod.) po komunikacích a veřejně 
přístupných místech 

Článek 5. 

Udržování čistoty a pořádku 

Každý je povinen udržovat veřejná  prostranství způsobem a v rozsahu jeho určení : 

a) - při provádění stavebních, opravářských, výkopových apod. pracích musí být stavební prostory upraveny tak, 
aby nedocházelo k znečišťování okolí a veřejného prostranství. Stavební materiál, suť, materiál z výkopů, smějí 
být uloženy na veřejném prostranství jen na základě písemného povolení obecního úřadu (stavební komise). 
Provádějící osoba nebo podnik musí materiál pravidelně odvážet a před ukončením termínu povolení musí  být 
místo uvedeno do původního stavu, resp. musí být splněny podmínky povolení. Za povolení může být účtován 



poplatek podle obecní vyhlášky o místních poplatcích 

b) - řádný odvoz domovních odpadků je povinen zajišťovat majitel objektu (může být na základě dohody 
zastoupen správcem či uživatelem objektu či najatou firmou nebo jinou osobou) na svoje náklady. Majitel je 
rovněž povinen starat se o řádný stav jeho nemovitosti a udržovat čistotu a pořádek uvnitř i vně objektu, 

c) - majitel objektu je povinen starat se o řádný hygienický stav objektu, včas provádět např. deratizaci, zamezit 
unikání zápachu z objektu do okolí (např. při chovu drůbeže a jiné zvěře, tlejícími odpadky, přetékajícími 
žumpami, spalováním odpadků vzniká-li nebezpečný, dusivý nebo nepropustný dým apod.) 

d) - odpady vzniklé podnikatelskou činností je povinen na svoje náklady likvidovat podnikatel způsobem 
neodporujícím příslušným vyhláškám, zákonům a jiným právním normám. Odpady takto vzniklé nelze 
likvidovat využitím obecního zařízení určeného pro sběr a odvoz komunálního odpadu od občanů, ledaže by se 
jednalo o ujednání mezi podnikatelem a obcí o uložení odpadu za úhradu 

e) - větve stromů, keřů a jiných porostů musí být ošetřeny tak, aby z hranic nemovitosti nepřesahovaly vně 
oplocení, nevrůstaly do vedení elektrického proudu, veřejného osvětlení a obecního rozhlasu. 

Článek 6.- 

Chov a držení zvířectva 

a) - je zakázáno volné pobíhání domácího zvířectva i zvířectva chovného a užitkového po veřejných  

prostranstvích 

b) - chov zvířectva nesmí ohrožovat hygienu, čistotu a bezpečnost osob a majetku 

c) - chov zvířectva nesmí narušovat sousedské vztahy obtěžováním hlukem, zápachem, poškozováním majetku a 
jiných práv druhých osob 

d) - psi na veřejných prostranstvích musí mít náhubek a musí být vedeni  na vodítku 

e) - k držení a chovu zvěře musí být souhlas majitele objektu 

f) - Je zakázáno chovat a držet zvěř v prostorách škol a školek, v místnostech pohostinských a sloužících 
veřejnému stravování, v prodejnách potravin a v místnostech, kde jsou poskytovány. hygienické služby osobám 

g) - je zakázáno vodit zvěř do dětských zařízení a sloužících dětským hrám, na sportovní hřiště a cvičiště, na 
dětská pískoviště, na koupaliště osob 

h) - znečištění veřejných prostranství zvířecími výkaly musí být chovatelem (majitelem, doprovodnou osobou) 
neprodleně odstraněno 

i) - majitel musí přihlásit psa staršího 6-ti měsíců obecnímu úřadu k registraci a musí zaplatit stanovený 
poplatek. Psa je povinen označit přidělenou registrační známkou 

j) - majitele zvířat (včetně psů) jsou povinni nechat zvířata v předepsaných termínech očkovat proti typickým 
chorobám a o očkování mít písemný doklad. Majitel je povinen sledovat vyhlášky o ochranných opatřeních a 
znění vyhlášek bezpodmínečně dodržovat. Na požádání kontrolního orgánu je povinen předložit očkovací průkaz 
a potvrzení o zaplacení předepsaného poplatku příp. jiné související doklady 

k) - toulavá zvířata budou pochytána a předána specializovanému zařízení k péči. Bude-li zjištěn majitel 
takového zvířete, budou mu veškeré s tím vynaložené náklady přeúčtovány k náhradě 

l) - veřejné výstavy zvířectva, soutěže, přehlídky a výcvik  zvířat se smějí v obci konat a pořádat jen na základě 
žádosti provozovatele takové akce, po udělení povolení obecním úřadem, se souhlasem veterináře nebo s 
vědomím hygienické služby. 

Článek 7. 

Udržování čistoty na vozovkách a chodnících 

a) - je zakázáno užívání dopravních prostředků, které svým technickým stavem, způsobem uložení nákladu, nebo 
svým nákladem ničí nebo poškozují vozovku, znečišťují ovzduší (prachem, zápachem...), znečišťují cesty nebo 
chodníky (např. ztrácením nákladu, únikem mazacích a chladicích hmot ...) 

b) - je zakázáno odstavovat nebo parkovat vozidla z nichž uniká palivo, mazací hmoty nebo chladicí kapaliny 

c) - je zakázáno bez svolení obecního úřadu užívat vozovky a chodníky ke skladování různého materiálu, 
odstavování (odkládání) vozidel všeho druhu nebo užívat je k jiným účelům než pro které byly vybudovány  
(např. k trvalému odkládání  popelnic, ke stánkovému prodeji, umisťování reklam 



d) - za čistotu, bezpečnost a stav obecních komunikací jejich úklid a sjízdnost odpovídá obec. Silnice Zvole-
Vrané-Zbraslav je ve správě státu 

e) - za čistotu , bezpečnost a stav chodníků a jejich úklid, včetně schodišť podél nemovitostí a míst 
považovaných za chodník zodpovídá majitel přilehlé nemovitosti. Chodníky zřizuje obec. Pokud není 
vybudován chodník, považuje se za něj v intravilánu obce pás podél plotu nemovitosti (směrem k přilehlé 
komunikaci) v šíři 1,5 m. Chodníky musí být udržovány schůdné, čisté, v zimě musí být odklizen včas sníh a  
náledí a povrch musí být ošetřen posypem proti uklouznutí 

f) - nádoby na popel smí být uloženy na chodníku jen v den svozu popela, v ostatních dnech musí být nádoby na 
popel odklizeny z chodníků a veřejných prostranství 

g) - je zakázáno v obci na chodnících, komunikacích a jiných veřejných prostranstvích parkovat nákladními auty, 
autobusy, traktory, vleky, zvl. mechanismy a jinými rozměrnějšími dopravními a mech. prostředky. Výjimku 
může povolit obec písemným povolením a po stanovení podmínek (poplatky, zajištění místa proti znečištění 
životního prostředí, průjezdnost apod.) 

h) - je zakázáno mytí vozidel na veřejných prostranstvích a v blízkosti vodních zdrojů a toků, byť jsou tyto i 
uvnitř nemovitostí. Stejně tak je zakázáno na těchto místech vozidla opravovat, rozebírat, vypouštět z vozidla 
kapaliny (pohonné hmoty, mazadla, chladicí tekutiny), vyměňovat oleje, seřizovat  motory. Mycí voda nesmí 
vytékat na veřejné prostranství 

i) - stanování a autokempink jsou dovoleny jen v místech pro tento účel zřízených 

j) - je zakázáno jezdit motorovými vozidly mimo vozovky, do lesních porostů, do polí, do vodních toků, na 
plochy určené pro sport, na dětská hřiště 

k) - mimořádné znečištění všech veřejných prostranství, včetně cest a chodníků je povinen bezodkladně odstranit 
ten, kdo znečištění způsobil (t.j. dovoz stav.hmot, topných materiálů apod.), případně ten komu byl materiál 
poskytován. 

Článek 8. 

Plochy plakátovací a reklamní 

a) – k vylepování plakátů jsou určeny vývěsní tabule obecního úřadu. Jejich částí jsou zasklené skříňky pro 
úřední sdělení obecního úřadu. Nikdo nesmí bez svolení přelepovat aktuelní plakáty či vývěsky nebo úřední 
skříňky. Jakékoliv ničení nebo jiné znehodnocování těchto ploch je zakázáno 

b) - je zakázáno vyvěšovat plakáty, vývěsky, nabídky služeb a jiná sdělení, kdekoliv jinde mimo oficielní 
vývěsní tabule (např. na rozvaděče elektrického proudu, na sloupy elektrického vedení, na zdi a dveře domů, na 
ploty, na stěny čekáren, na ploty apod.) 

c) - je zakázáno popisování a pomalovávání různých ploch, zdí, fasád, plotů, dopravních značek, informačních 
tabulí a.j. bez svolení majitele objektu či zařízení 

d) - pro reklamu dočasnou i trvalou na veřejných prostranstvích platí povolovací řízení na obecním úřadu. 
Povolení je vázáno na vyhlášku obce o místních poplatcích 

e) - reklamní tabule, poutače a jiná reklamní zařízení nesmí stínit do oken, zahrad apod., nesmí ohrožovat chodce 
a dopravu na komunikacích a nesmí stínit veřejnému osvětlení 

f) - pro předvolební kampaně určí nebo zřídí obec na vhodných místech dočasné reklamní plochy, které smí být 
užívány volebními subjekty rovným dílem, plakáty nesmí být přelepovány. Pro předvolební agitaci se nesmí 
používat jiných míst než ta, která k tomu účelu byla zřízena např. i jiným subjektem na jeho nemovitosti. 

Článek 9. 

Rozdělávání ohňů, vater, pálení smetí 

a) - z důvodu požární bezpečnosti musí být organizované pořádání oslav spojených se zapálením vatry 
(táboráku) předem nahlášeno místním hasičům a veřejné shromáždění oznámeno obci 

b) - oheň musí být řádně zabezpečen, aby nemohl způsobit škody v okolí a neobtěžoval kouřem 
nezainteresované osoby. 

c) - v ohni se nesmí pálit organická ředidla, barvy, plastické hmoty, guma a jiné nebezpečné odpady, které 
mohou dýmem nebo toxickými zplodinami ohrozit životní prostředí 

d) - je zakázáno plošné vypalování křovin, trávy, strání apod. z důvodu nebezpečí rozšíření ohně a z důvodu 



ochrany přírody 

e) - při spalování např. listí, větví, trávy apod. by se měl pálit jen suchý materiál. Kouřem nesmí být obtěžováno 
okolí 

f) - žádný oheň (vatra, táborák, ohniště) nesmí být ponechán bez dozoru osob. Před opuštěním místa musí být 
ohniště zcela uhašeno, např. ulito vodou. U každého ohně podle jeho rozsahu musí být  připraven dostatek 
hasebních prostředků. 

Článek 10. 

Odpady, odpadové hospodářství 

a) - v obci není zřízena žádná veřejná skládka odpadů 

b) - zakládání a užívání nepovolených skládek je zakázáno. Odkládání předmětů, odpadů, zbytků potravin, smetí, 
sutě a stavebních hmot, popela, shnilého ovoce a zeleniny, klestí a větví, vysekaného  křoví, posekané trávy, 
části strojů a zařízení, odpady z domácností i podnikatelské činnosti apod., kdekoliv v přírodě a na  veřejných 
prostranstvích je v každém případě považování za zakládání nepovolené (černé skládky) 

c) - řízené odpadové hospodářství v obci se řídí zvláštním předpisem. K odkládání odpadů z domácností je v 
obci určen tzv.sběrný odpadový dvůr pod hřbitovem. Slouží občanům, kteří mají trvalý pobyt v obci. Ostatní 
občané a podnikatelé mají možnost odkládat tam odpady jen podle možností "dvora", po dohodě se správcem a 
za podmínek stanovených zvláštním předpisem. V každém případě se přebírají odpady jen řádně roztříděné 
podle určených druhů. Některé odpady jsou správcem dvora převzaty jen spolu s úhradou nákladů na jejich 
likvidaci. 

Článek 11. 

Závěrečná ustanovení 

a) - nedodržení ustanovení tohoto předpisu může mít za následek stíhání pro přestupek nebo i případně pro 
trestný čin podle platných  zákonů a nařízení 

 b) - zrušují se následující Řády a vyhlášky obce : 

 - domovní řád platný od 1.1.1977 

 - vyhláška o dodržování čistoty a pořádku obce platná od 1.5.1977 

 - vyhláška o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat platná od 1.7.1983 

 - vyhláška č. 2/90 - Domovní řád – (výpis), platná od 27.12.1990 

 - vyhláška č. 3/92 o přestupcích platná od 21.5.1992 

 - vyhláška č. 4/92 o ukládání odpadů v obci platná od 18.6.1992 

 - vyhláška č. 5/92 o zpoplatňování malých zdrojů znečišťování ovzduší platná od 18.6.1992 

 - vyhláška č. 6/92 o povinnosti připojit se na kanalizaci 

 - vyhláška č. 5/95 o domovním odpadu platná od 15.7.95 

 c) - tato vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem dne 21.5.1997, byla vyhlášena dne 22.5.1997 a 
nabyla právní moci dnem 10.6.1997. 

 

 

Ing Zdeněk Selichar   Bohuslava Chvátalová 

zástupce starostky        starostka obce 


