
V Y H L Á Š K A E 27/96 
města Čelákovic 

o čistotě ve městě a ochraně životního prostředí 

Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 7. 12. 1995 
schválilo v souladu se zákonem ČNR 410 / 92 Sb. o obcích, v platném 
znění, a se zákonem ČNR 124/93 Sb. o přestupcích, v platném znění, a 
dalšími zákonnými předpisy toto obecně závazné nařízení : 

Čl. I 

Udržování čistoty veřejných prostranství 

1) V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu města je 
zakázáno jakkoliv znečišťovat veřejná prostranství. Udržování čistoty a 
pořádku ve městě je věcí všech občanů trvale bydlících na území města či 
přechodně se zdržujících v jejím kat. území.Totéž platí pro všechny podniky 
a instituce v obci sídlící nebo dočasně provozující svou činnost. 

Zejména je pod pokutou přísně zakázáno na veřejných prostranstvích : 

- odhazovat a rozhazovat papíry, smetí, zbytky jídla, cigaretové nedopalky, 
ovoce a jiné odpadky. 
- skladovat a odkládat odpadky na jiných místech, než která jsou k tomu 
určena a zakládat tak divoké skládky. 
- z oken obytných domů nebo balkonů vyklepávat koberce, nebo vyhazovat 
předměty. 
- poškozovat dopravní značky , směrová a informační zařízení popřípadě 
jiná veřejně prospěšná zařízení. 
- umývat motorová vozidla chemickými čistícími prostředky. 
- vylévat, vypouštět do vodních toků znečištující látky, jakož i umývat 
motorová vozidla na březích vod. toků, nebo nádrží 
(vypouštění odpadních vod se řídí zvláštními předpisy). 
- provádět údržbu a seřizování motorových i nemotorových 
vozidel, která znečišťují veřejná prostranství, ovzduší, nebo způsobují 
nadměrný hluk. 
- umísťovat plakáty, nabídky, inzeráty a reklamy mimo místa k tomu určená. 
- umisťovat reklamy bez povolení MěÚ. 
- znečišťovat je výkaly a odpadky. 

Sazby pokut ......................... 100.- až 3.000.- Kč. 

Čl. II 

Zvláštnosti užívání veřejného prostranství 



1) Používání veřejného prostranství k jinému účelu, než pro který je určeno, 
lze pouze na základě povolení vydaného městským úřadem. Toto povolení 
nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu o přípustnosti stavby, nebo jiné 
povolení pokud je ho třeba. 

2) Každý , komu bylo vydáno povolení k užívání veřejného prostranství 
(např. k umístění součásti stavebního provozu, ke skladování materiálu, 
výkopovým pracím, umístění stánku, reklamy apod.), je povinen: 

a) používat veřejného prostranství pouze tak, jak je uvedeno v povolení. 
b) zabránit tomu, aby bylo znečišťováno okolí místa na kterém je povolen 
zábor veřejného prostranství, toto případné znečištění odstraňovat. 
c) sypké materiály skladovat ohražené příp. přikryté tak, aby bylo vyloučeno 
jejich další rozsypávání, případně roznášení větrem nebo vodou po okolí. 
d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, vodovodním, plynovodním a 
jiným přípojkám a řadům, zařízením rozvodných závodů nebo podniku 
spojů bude-li to nezbytně nutné. 
e) provést opatření k zajištění bezpečnosti ostatních uživatelů veř. 
prostranství (zábrany můstky, oplocení, osvětlení). 
f) v rámci lhůty vymezené pro zvláštní užívání veř. prostranství, uvést na 
svůj náklad toto prostranství do původního stavu. 
g) uhradit MěÚ za jeho užívání příslušný poplatek. 

3) Povolení ke zvláštnímu užívání veř. prostranství pro uložení materiálu 
bude vydáváno pouze tehdy, nelze-li k tomuto účelu využít jiných prostor 
(dvorů, ohrazených prostor apod.) 

4) Provozovatelé kiosků, stánků a prodejen jsou povinni zajistit pořádek v 
jejich bezprostřední blízkosti. Jsou povinni zajistit si dostatečný počet 
odpadních nádob a postarat se o jejich včasné vyvezení. Stejné ustanovení 
platí i pro soukromé provozovny a podniky. 

5) Je zakázáno umisťovat nádoby na popel a domácí odpad na chodnících, 
s vyjímkou doby potřebné pro odvoz dle svozového řádu. 

Sazby pokut .......................... 100.- až 3.000.- Kč 

  

  

Čl. III 
Čistění chodníků, místních komunikací a veřejných prostranství 

  



1) Čištěním chodníků se rozumí zametání, kropení , odstraňování bláta, 
odpadků a jiných nečistot, dále odklízení sněhu z chodníků. K posypu 
chodníků se zakazuje používat soli, škváry nebo jiných ekologicky 
škodlivých látek. 

  

2) Zajistit čištění chodníků v zastavěné části města je povinen vlastník 
přilehlé nemovitosti. Pro povinnost čistit chodník není rozhodující to, že byl 
chodník Městským úřadem převzat, nebo prohlášen za veřejný, nebo zda je 
zřízen na veřejném prostranství, nebo na jiném pozemku. Smetky z 
chodníků se musejí ukládat do sběrných nádob na domovní odpadky, je 
zakázáno shrnovat smetky do ulice. 

3) Za čistotu veřejného prostranství odpovídá městský úřad nebo 
organizace, které náleží správa veřejného prostranství a je k této povinnosti 
smluvně vázána. 

4) Organizace odpovědná za čištění a čistotu veřejných prostranství může 
toto čištění svěřit jiné organizaci (případně fyzické osobě) čímž se 
nezbavuje zodpovědnosti za udržování čistoty na těchto prostranstvích. 

5) Nezávisle na povinnostech uložených organizacím a osobám jinými 
články této vyhlášky, je povinen odstranit znečištění, na veřejném 
prostranství ten kdo : 

- na veřejném prostranství odložil nepotřebnou věc 
- odhodil jakýkoliv druh odpadku nebo jinak znečistil veřejné prostranství 
- řídí vozidlo, které samo nebo svým nákladem znečišťuje veřejné 
prostranství 
- skládá, nakládá nebo jinak manipuluje se zbožím a jiným materiálem např. 
s uhlím 
- provádí jakékoliv stavební práce 
- vyprazdňuje sběrače kalů, nečistoty z pouličních stok , případně vyváží 
obsahy jímek 
- odváží domovní odpadky, popel, případně další odpady 
- používá parkoviště 

6) Neodstraní-li znečištění ten, kdo jej způsobil, nebo kdo je tak povinen 
učiniti podle předchozích ustanovení této vyhlášky, učiní tak organizace, 
která ve městě pořádek jinak udržuje k tíži toho, kdo znečištění způsobil. 

7) Za zajištění sjízdnosti vozovek při sněhu a náledí je zodpovědná 
organizace, která jinak obecně zabezpečuje čištění města a další služby na 



základě uzavřené smlouvy, včetně dodržení obecných ustanovení z této 
vyhlášky vyplývajících. 

8) Okresní správa silnic zodpovídá za sjízdnost, údržbu a čištění 
komunikací, které má ve správě. 

  

Sazby pokut .......................... l00.- až 1.000.- Kč (resp. až 100.000.- Kč) 

  

Čl. IV 

Podmínky pro provoz vozidel 

1) Dopravovaný náklad musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k 
znečišťování veřejných prostranství. 

2) Účastníci provozu jsou povinni umožnit čištění veřejných prostranství a 
odvoz odpadků. 

3) Parkování nákladních automobilů, autobusů a jiných rozměrných 
motorových vozidel je na veřejných prostranstvích a komunikacích možné 
pouze se souhlasem městského úřadu. 

4) Dále je na území obce zakázáno parkování vozidel na veřejných 
travnatých plochách a na chodnících pokud to přímo neumožňuje dopravní 
značka. 

5) Proti řidičům vozidel parkujících v rozporu s touto vyhláškou bude 
postupováno v souladu se zákonnými předpisy v součinnosti se státní 
policií ČR a městskou policií. Policie má oprávnění použít nutných 
technických prostředků (botiček) k zamezení odjezdu nesprávně parkujících 
vozidel v rozporu s vyhl. čís. 99/1989 Sb. a místní správou. 

Sazby pokut : 

znečištění vozovky ................. 100.- až 1.000.- Kč 
neumožnění úklidu ................. 100.- až 500.- Kč 
stání na veř. trav ploše, chodníku..... 100.- až 500.- Kč 
stání nákladních automobilů 
na veř. prostranstvích................ 100.- až 500.- Kč 

Čl. V 



Ochrana ovzduší 

1) Je zakázáno v topidlech a na volných prostranstvích spalovat odpady , 
při jejichž hoření vznikají škodliviny ohrožující zdraví (umělé hmoty, pryž, 
ropné produkty které nejsou určeny k vytápění, zbytky barev, chemických 
látek a jiných odpadů) 

2) Je zakázáno, zvláště v obytné zástavbě, zahřívat spalovací motory 
automobilů dlouhým startováním a prázdným chodem a to po celý rok. 

Sazby pokut ................. 500.- až 3.000.- Kč 

V případě podniků a soukromých podnikatelů jsou sankce stanoveny 
zvláštními předpisy. 

  

  

Čl. VI 

Péče o veřejnou zeleň 

1) Veřejnou zelení se rozumí travnaté plochy, květiny, keře a stromy 
rozmístěné na veřejném prostranství (mimo plochy v těsné blízkosti 
obytných domů příslušející do péče jejich 
majitelů). 

2) Péče o veřejnou zeleň ve městě přísluší výhradně organizaci, která byla 
tímto pověřena radou MZ. Vymezené plochy je možno sekat individuelně 
na základě dohody s MěÚ. 

3) Ve městě je zakázáno na zeleni veřejného prostranství: 
- kácet stromy bez povolení MěÚ 
- ničit stromy a keře lámáním, ořezáváním větví a poškozováním jejich kůry 
- vstupovat do upravených záhonů a devastovat travnaté plochy 
- jinak ničit veřejnou zeleň 
- vstupovat se psy nebo je pouštět na dětská pískoviště a hřiště 

Kácení okrasných stromů na soukromých zahradách i v objektech podniků 
(společností) podléhá zvláštním předpisům. 

4) Před zahájením každé činnosti , která může ohrozit stávající zeleň, je 
ten, kdo se k činnosti připravuje povinen toto oznámit na odbor výstavby, 
zemědělství a ŽP a ve spolupráci s ním učinit opatření na ochranu zeleně 



nebo najít způsob, jak ji zachovat. Pokud toto řešení nebude možné, bude 
nařízena za poškozenou zeleň náhradní výsadba. 

Sazby pokut: 

poškozováním stromů a keřů ....... 100.- až 3.000.- Kč 
právnické osoby dle zákona o obcích § 48 až 50.000.- Kč 
vstup do záhonů a devastace travnatých ploch ....... 100.- Kč 

Čl. VII 

Další povinnosti vlastníků nebo nájemců objektů (nemovitostí). 

1) Upravovat a trvale udržovat zahrady, dvory a pozemky tak, aby 
nenezpůsobovaly škody či újmy vlastníkům sousedních objektů a 
nemovitostí zejména v důsledku prašnosti a zaplevelení. 

2) Udržovat keře a stromy na svých pozemcích tak, aby nepřesahovaly 
volně na chodníky, neohrožovaly chodce a nebránily veřejnému osvětlení. 

3) Udržovat plochy určené pro výstavbu do doby stavebního využití 
zatravněné,upravené tak, aby minimálně narušovaly estetický vzhled okolí. 

4) Udržovat objekty v takovém stavu, aby nedocházelo k rozmnožování 
holubů, hlodavců, hmyzu , a podobně. Při výskytu hmyzu provést 
dezinsekci a odstranit příčiny stavu,při výskytu hlodavců provést deratizaci 
a taktéž odstranit příčiny. 

5) Zdržet se provozování jakýchkoliv činností způsobujících nadměrný hluk 
(provoz motorové pily, okružní pily, protahovačky, sekačky ,rozhlasových a 
televizních přijímačů, magnetofonů, křik) v době od 22.00 do 6.00 hod., o 
nedělích a svátcích po celý den. 

Sazby pokut - fyz.os..................... 100 až 3 000,- Kč 
práv.os. dle zák.o obcích § 48 až 50 000,- Kč 

  

Čl. VIII 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1) Porušování této vyhlášky bude postihováno (není-li sankce uvedena u 
příslušného článku vyhlášky) podle zákona ČNR č. 410/ 

 


