



Vyhláška o čistotě, ochraně životního prostředí a veřejném pořádku na území města Hodkovice nad Mohelkou











Městské zastupitelstvo se podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 8.12.1993 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona tuto obecně závaznou vyhlášku.


Cílem vyhlášky je nejen stanovit povinnosti potřebné k plnění úkolů náležejících obci, ale i upozornit občany na povinnosti, které jim jsou uloženy zvláštními právními předpisy.




















Část první 
Čistota ve městě

Čl. 1
Vymezení pojmů

Účelová komunikace, místní komunikace, silnice:
Tyto základní pojmy jsou vymezeny v z.č. 135/1961 Sb., úplné znění tohoto zákona je vyhlášeno v z.č. 55/1984 Sb.
Veřejné prostranství:
Plochy komunikací, chodníků, zeleně hřbitova a plochy, které jsou bez omezení přístupné veřejnosti nebo které jsou k tomuto účelu určeny. Za chodník se ve smyslu této vyhlášky považuje: cesta upravená pro pěší, schody, podloubí, jakož i část veřejné komunikace přiléhající k nemovitosti a potřebná k bezpečné chůzi. V místech, kde není chodník je to 1,5 m do šíře vozovky.

Čl. 2
Trvalá opatření k zajištění čistoty města

1. Na území města Hodkovice n.M. je každý povinen chovat se tak, aby svou činností nebo 	    nedbalostí nezpůsobil znečištění města.
2. Zejména je zakázáno:
    a) skladování sypkých hmot na veřejném prostranství bez patřičného zabezpečení tak, aby   	        tyto hmoty nemohly být roznášeny větrem, případně rozplavovány vodou
    b) znečišťovat veřejná prostranství, nemovitosti, jiné stavby, poškozovat veřejnou zeleň
    c) poškozovat přístřešky autobusových zastávek
    d) připustit znečištění veřejného prostranství zvířecími výkaly
    e) odhazovat odpadky a nedopalky mimo vyhrazená místa (odpadkové koše)
    f) znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami a jinými znečišťujícími tekutinami
    g) na veřejném prostranství používat k mytí vozidel saponáty a jiné chemické prostředky    	        (Toto ustanovení se netýká ploch a zařízení k mytí speciálně zřízených)
    h) provádět větší údržby motorových vozidel na veřejných prostranstvích, vypouštět oleje a     	        kyseliny
   ch) vyklepávat koberce, šatstvo a jiné předměty z oken nebo balkónů.
3. Provozovatelé prašných ploch a ti kdo provádějí prašné stavební nebo demoliční práce jsou  	    povinni snižovat jejich prašnost na minimální míru kropením.
4. Všechny budovy musí být opatřeny na straně do ulice dobrými okapovými rourami, aby 	    dešťová voda netekla ze střechy na chodník, a zachycovači sněhu.
5. Kdo znečistí veřejné prostranství je povinen toto prostranství neprodleně očistit.
6. Po naložení nebo složení nákladu je příjemce povinen odstranit případné nečistoty, ev. 	 	    komunikaci a prostranství umýt. 
7. V případě dodávky uhlí, koksu ap. musí být tento materiál odstraněn do 24 hod. od jeho 	    složení. Po tuto dobu nesmí ohrozit bezpečnost a výrazně omezit plynulost silničního 	  	    provozu a pohybu chodců, musí být zajištěn proti úletu a splavování.
8. Plakáty a jiné letáky lze vylepovat pouze na určené plakátovací plochy, a to  	 	  	    prostřednictvím plakátovací  služby městského úřadu.
9. Používání barevných sprejů a jakékoliv malování po zdech a tarasech je zakázáno.



Čl. 3
Čištění a údržba města

1. Za čistotu a údržbu nezastavěných ploch a veřejných prostranství, která jsou v majetku      nebo svěřeny do užívání jednotlivým organizacím, právnickým nebo fyzickým osobám      odpovídají tyto právní subjekty po celý rok. Za čištění a údržbu ploch a veřejných      prostranství v majetku města zodpovídá městský úřad.
2. Zimní údržba silnic a místních komunikací se provádí především mechanickým odklízením     sněhu.
3. K posypu silnic a místních komunikací včetně chodníků lze použít pouze materiál, který     nepráší (např. písek, štěrk), je zakázáno používat škváru a popel.
4. Ihned po sejití sněhu  a náledí musí být silnice, místní komunikace a chodníky očištěny od     posypových hmot.
5. Závady ve sjízdnosti dálnic, silnic a místních komunikací jsou bez průtahů povinni       odstraňovat jejich správci.
6. Závady ve schůdnosti přechodů pro chodce na místních komunikacích a průjezdních     úsecích silnic městy a obcemi, jakož i závady ve schůdnosti místních komunikací určených     výhradně pro chodce, jsou povinni odstraňovat správci místních komunikací.
7. Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitosti, která se nachází v zastavěném     území a hraničí se silnicí nebo místní komunikací, jsou povinni bez průtahů odstraňovat     vlastníci, správci nebo uživatelé nemovitosti, pokud tyto závady vznikly zněčištěním,     náledím nebo sněhem.
8. K odstraňování závad ve sjízdnosti, popřípadě schůdnosti lze používat chemických posypových materiálů v souladu se zvláštními předpisy a jen tam, kde je to nezbytně nutné. Způsob a rozsah jejich použití stanoví prováděcí předpis.
9. Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit     závadu ve sjízdnosti, je povinen ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a  uvést komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit správci komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením komunikace do původního stavu.

Čl. 4
Podmínky pro jízdu vozidel

Řídí se vyhl. č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel.

Část druhá 
Nakládání s domovním odpadem

Smyslem nových legislativních úprav je omezovat vznik odpadů a zajistit, aby co nejvíce odpadů bylo  recyklováno a využito jako druhotných surovin.
Cílem je ochrana zdraví a životního prostředí.

Čl. 5
Domovní odpad

Za domovní odpad se považuje:
a) domovní odpad z domácností
b) ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu
c) odděleně vytříděný domovní odpad
Čl. 6
Výklad pojmů

Vlastníkem se rozumí právnická nebo fyzická osoba vlastnící na území města objekt, jehož uživatelé produkují domovní odpad.
Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba, která na základě smlouvy uzavřené s městem provádí odvoz shromážděného odpadu nebo na základě souhlasu města organizuje shromažďování tříděného odpadu a jeho odvoz.

Čl. 7
Sběrné nádoby

1. Sběrnými nádobami jsou:
a) popelnice a tzv. sídlištní kontejnery
b) velkoobjemové kontejnery 
c) barevně odlišené sběrné kontejnery pro tříděný odpad.
2. Vytříděný domovní odpad podle druhu je shromažďován ve sběrných nádobách k tomu     určených  a ve sběrně odpadů.
3. Vlastník je povinen zajistit dostatečný počet sběrných nádob a dostatečnou četnost jejich    odvozu.  Sběrné nádoby zajistí vlastník buď sám nebo prostřednictvím  městského úřadu.
4. Sběrné nádoby nesmějí být bez souhlasu příslušných orgánů městského úřadu  umístěny na     veřejném prostranství. Toto opatření se nevztahuje na dny svozu.
5. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje vlastník po dohodě s majitelem  pozemku, je-li 	    domovní odpad odvážen oprávněnou osobou, též po dohodě s ní.
6. V případě velkoobjemových kontejnerů  a kontejnerů na tříděný odpad  určí stanoviště 	    městský úřad.
7. Mimo sběrné nádoby lze ukládat netříděný domovní odpad pouze do řízené skládky při     dodržení podmínek provozního řádu skládky nebo prostřednictvím jakékoliv odborné firmy, která se zabývá sběrem druhotných surovin. 

Podrobnosti o systému odvozu tuhého domovního odpadu  stanovuje vyhláška  č. 17/1993 pro rok 1994. V dalších letech budou případné změny zveřejněny. Sběrné nádoby se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady, byly dobře přístupné při jejich naplňování, vyprazdňování a odvozu.

Čl. 8
Shromažďování domovního odpadu

1. Právnické a fyzické osoby (všechny bez výjimky) odpovídají za nakládání s odpady a jsou    povinny vznik odpadů co nejvíce omezovat.
2. Každý občan je povinen prokázat oprávněné osobě Městského úřadu v Hodkovicích nad    Mohelkou množství a způsob likvidace odpadu, pokud si odvoz sběrných zásob zajistí sám.
3. Domovní odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad    z nich při manipulaci navypadával.
4. Zakazuje se:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby
b) dávat do sběrných nádob odpad, který je nevhodný např. žhavý popel, zemina, stavební     suť, kamení, kovové předměty, uhynulá zvířata, tráva, větve, vánoční stromky
c) využívat sběrných nádob k jinému účelu než k ukládání domovních odpadů
d) dávat do sběrných nádob odpad, pro který jsou zřízeny jiné nádoby v dostupné vzdálenosti, nebo který je možno odevzdat ve sběrně, např. papír, sklo, kovy
e) do nádob na vybrané druhy odpadů ukládat jiné druhy odpadů než pro které jsou určeny
f) plnit zjevně poškozené nádoby, jejichž odvoz zajišťuje oprávněná osoba
g) ukládat další odpad do velkoobjemového kontejneru, který je zaplněn do výšky bočnic.

Čl. 9
Odvoz domovního odpadu

1. Odvoz domovního odpadu zajišťuje oprávněná osoba za úplatu podle platných cenových     předpisů v dohodnutých lhůtách nebo vlastník sám.
2. Mimořádný odvoz odpadu zajistí oprávněná osoba na základě další smlouvy mezi ní a 	    městským úřadem.
3. Odvoz odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a pohyb chodců.
4. Cena odvozu zajišťovaného oprávěnou osobou je dána ceníkem, který stanovuje Městské     zastupitelstvo v Hodkovicích nad Mohelkou. Poplatek za odvoz je doplňován poplatkem za     uložení odpadu do skládky, případně jiného zařízení, určeného k likvidaci odpadů a bude 	  prostřednictvím obce uhrazen oprávněné osobě (viz vyhláška č. 17/1993 pro r. 1994).
5. Obsahují-li sběrné nádoby odpady uvedené v čl. 8 odst. 4, oprávněná osoba není povinna     zajistit vyprázdnění a odvoz odpadu. Oznámí tuto skutečnost vlastníkovi, který je pak     povinen zabezpečit zneškodnění tohoto odpadu.

Čl. 10
Povinnosti vlastníka 

1. Vlastník je povinen:
a) nakládat s odpady pouze v prostorách, objektech  a zařízeních k tomu určených 
b) udržovat čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob včetně úklidu sněhu
c) připomínky ke způsobu odvozu odpadu lze uplatnit na Městském úřadě v Hodkovicích     n.M.

Čl. 11
Povinnosti oprávněné osoby

Oprávněná osoba je povinna:
a) plnit podmínky smlouvy uzavřené s původcem odpadů
b) vyprazdňovat sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke škodám     majetku a úrazům kolemjdoucích 
c) bez prodlení vrátit nádoby po vyprázdnění na stálé stanoviště
d) uklidit okamžitě znečištění, které vzniklo při přemísťování nebo vyprazdňování sběrné	    nádoby


Čl. 12
Mimořádné okolnosti

1. Stane-li se stálé stanoviště po určitou dobu nepřístupné z důvodu povolené výstavby nebo     klimatických podmínek, dohodne městský úřad a osoba oprávněná na nezbytně nutnou  	    dobu náhradní stanoviště, případně zajistí jiný typ sběrných nádob a četnost odvozu.
Část třetí
Veřejný pořádek

Čl. 13
Stavby

Veškerá stavební činnost se řídí ustanoveními zvláštních předpisů (z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zvláště upozorňujeme:
1. Každý vlastník nemovitosti je povinen udržovat nemovitost, objekt a jeho okolí.
2. Vlastník nemovitosti (domu, garáže, chaty apod.) má povinnost dbát, aby objekt byl     označen číslem popisným, popřípadě orienačním nebo evidenčním (rekr. objekty).
3. Všechny předměty vně objektu např. květináče, květinové truhlíky a části technického 	    vybavení, musí být upevněny tak, aby pádem neohrožovaly okolí.
4. Vlastník nebo uživatel objektu udržuje nemovitosti na takové úrovni, aby kolemjdoucí 	    nebyli ohroženi. Dbá také na estetickou úroveň a čistotu fasád, zejména průčelí a štítů   domů obrácených do ulic a veřejných prostranství.
5. Vlastník nebo uživatel objektu udržuje v zimních měsících střechu a fasádu v takovém 	    stavu, aby kolemjdoucí nebyli ohroženi padajícím sněhem a rampouchy.

Čl. 14
Ochrana památek

Právní vztahy v této oblasti jsou upraveny zvláště následujícími předpisy:
Z.č. 476/1992 Sb., o prohlášení historických jáder vybraných měst za památkové zóny a z.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Zejména občany upozorňujeme na: 
1. Poškozování památek včetně drobné architektury v krajině je zakázáno. Je zakázáno     poškozovat i památkové objekty nacházející se v současné době v havarijním stavu.
2. Vlastníku kulturní památky  může referát kultury OkÚ na jeho žádost poskytnout, jde-li o   	    zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním  nebo 	    obnovou kulturní památky. Finanční příspěvek je přísně účelový, může být proto poskytnut 	    pouze na práce zabezpečující uchování a hodnotu kulturní památky. Na příspěvek není 	  	    právní nárok.
3. Péče o památky napomáhá k zachování historického, kulturního  a estetického odkazu 	 	    minulosti města Hodkovic n.M. Je povinností každého občana města. K tomuto cíli  má 	    směřovat postupná rekonstrukce a obnova historicky cenných stavebních objektů, soch, 	    včetně architektury v okolní krajině.

Čl. 15
Výkopy

Problematika je upravena z.č. 50/1976 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, zejména upozorňujeme:
1. Výkopy v tělese místních komunikací, chodníků a veřejného prostranství lze provádět 		    pouze na základě předchozího písemného povolení městského úřadu.
2. V případech, hrozí-li nebezpečí z prodlení, není předchozí povolení k výkopovým pracem 	    zapotřebí, ale započetí prací musí být oznámeno MěÚ, který stanoví podmínky pro způsob 	    provedení prací.
3. Výkopy musí být řádně zabezpečeny zábranami, za snížené viditelnosti osvětleny. 
4. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k výkopu odpovídá právnická nebo 	 	    fyzická osoba, které bylo povolení k výkopu vydáno.
5. Za ukončený lze prohlásit výkop, který je proveden dle povolení a jehož povrch je uveden 	    do původní kvality, nestanoví-li povolení jinak. Povrch musí být rovný ve stejné výšce s 	    okolím. K zasypání nesmí být použito sesedavého materiálu.

Čl. 16
Veřejné osvětlení a ostatní veřejná zařízení

1. Je zakázáno poškozovat veřejné osvětlení, osvětlovací tělesa, výstražná a odrazová skla, 	    orientační a směrové tabule.
2. Zakazuje se odstraňování a přemísťování košů a laviček.
3. Umísťování různých poutačů v oblasti města je podmíněno souhlasem stavebního úřadu 	    MěÚ a podléhá poplatku.

Čl. 17
Obchodní činnost

Tato oblast se řídí z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů:
1. Na každé provozovně, stánku a prodejním zařízení musí být uveden obchodní název a 	 	    jméno odpovědného pracovníka.
2. Stánky, prodejní zařízení, pouťové atrakce a ostatní sportovní a zábavní podniky mohou 	    být umístěny v katastru města jen na dobu stanovenou v písemném předchozím povolení 	    MěÚ a po zaplacení předepsaných poplatků.
3. Podnikatel je povinen při provozování živnosti chránit životní prostředí, přírodní zdroje a 	    kulturní památky před škodlivými účinky, které mohou být jeho činností vyvolány.
4. Další povinnosti podnikatele se řídí obecně platnými předpisy.

Čl. 18
Zvláštní užívání veřejného prostranství

1. Používat veřejné prostranství k jinému účelu, než pro který bylo určeno, lze výhradně na 	    základě povolení vydaného městským úřadem.
2. Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství je povinen:
a) umožnit průjezd vozidlům s právem přednosti jízdy
b) zabránit poškození veřejného prostranství a jeho zařízení
c) odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené jeho činností 
d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům plynu, vody a ostatním obslužným 	    zařízením 
e) provést taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů  veřejného prostranství
f) používat jen vyhrazený prostor a dodržovat určené podmínky
g) ihned po skončení doby zvláštního užívání veřejného porstranství uvést jej, pokud MěÚ 	    nestanoví jinak, do původního stavu a ukončení nahlásit MěÚ.
3. Obaly od zboží ze stánkového prodeje je zakázáno ukládat do odpadkových košů.
4. Na veřejných prostranstvích se zakazuje používat poplašné pistole, petardy, ohňostroje a 	    jiné podobné zdroje hluku. Tyto lze používat pouze se souhlasem MěÚ při výjimečných 	    příležitostech.

Čl. 19 
Zachovávání kllidu
	
Tato oblast je upravena z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
1. V nočních hodinách, t.j. od 22.00 do 6.00 hodin je zakázáno rušit noční klid. Výjimky z 	    tohoto ustanovení povoluje MěÚ.
2. Intenzita hluku nesmí překročit normy uvedené  v hygienickém předpisu svazek 37/1977.

Čl. 20
Držení psů, koček a jiných zvířat na území města Hodkovice nad Mohelkou

Upravuje z.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
1.  Občané mají právo držet psy, kočky a jiná zvířata k uspokojování svých osobních potřeb, 	     zálib a k zájmové činnosti, pro jejichž držení mají potřebné podmínky přiměřené počtu, 	     druhu a fyziologickým potřebám zvířat.
2.  Základní podmínkou pro výkon práva podle odst. 1. je řádná péče, udržování vhodných 	     hygienických podmínek, dozor nad drženými zvířaty a jejich chováním a provedení 	  	     takových opatřením, aby držením zvířat nebyl narušován veřejný pořádek, domovní řády a 	     jiné pravomocné úpravy, aby nedocházelo k ohrožování zdraví a ezpečnosti ostatních 	  	     občanů a nebyla porušována jejich vlastní práva. Držení zvířat musí rovněž  splňovat 	  	     podmínky v souladu s ust. § 6 zákona o veterinární péči  č. 87/1987 Sb., zákazu týrání 	  	     zvířat, za což lze uložit pokutu ve smyslu ust. § 29 citovaného zákona až do výše 5.000,- 	     Kč.
3.  Právo občanů podle odst. 1. se zásadně omezuje na domácnosti držitelů tj. na byty, rodinné 	     domky a pozemky určené k výhradnímu užívání držitelů zvířat. V případě společného 	  	     užívání těchto prostor je třeba souhlasu spoluuživatelů.
4.  Majitelé zvířat jsou povinni zajistit takové podmínky jejich držení, aby nedocházelo k 	  	     týrání zvířat. Za týrání se nepovažuje jenom fyzické násilí, ale i nezajištění fyziologických 	     potřeb zvířat.
5.  Majitel každého zvířete je povinen zajistit odtranění nečistoty způsobené tímto zvířetem na 	     veřejném prostranství.
6.  Vlastník (držitel) psa staršího 6ti měsíců je povinen jej přihlásit do 15ti dnů od nabytí u 	     MěÚ za účelem vyměření poplatku ze psů a přidělení evidenční známky.
7.  Každý pes musí být označen evidenční kontrolní známkou.
8.  Majitel je povinen předvést psa k povinnému očkování proti vzteklině v určeném termínu, 	     a to do 6ti měsíců stáří psa s každoročním přeočkováním.
9.  Venčení psů je zakázáno na pískovištích a v místech vyhrazených dětským hrám. Na 	 	     ohraničených trávnících přiléhajících k domům sídliště Podlesí.
10.Je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v obvodu města Hodkovice    	     nad Mohelkou.	
11.Odchyt volně pobíhajících psů, koček a jiných zvířat, odstranění uhynulých zvířat
     zajišťují pouze složky veterinární služby jako placenou službu objednanou MěÚ nebo 		     majitelem zvířete.
12.V případě nedodržení výše uvedených povinností čl. 20 majitelem zvířete může 	  	     přestupkový orgán MěÚ  udělit majiteli zvířete blokovou pokutu nebo proti němu zahájit 	     přestupkové řízení.

Část čtvrtá
Parkovací řád

Čl. 21 
Základní ustanovení

1. Způsob stání a parkování vozidel (parkovací řád) , odstraňování autovraků, odtahování 	  	    vozidel, noční stání vozidel na území města Hodkovice nad Mohelkou upravuje vyhláška 	   FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 55/1984 	   Sb. (silniční zákon), prováděcí vyhláška  FMD č. 35/1984 Sb., zákon č. 68/1979 Sb., o 	  	   silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, doplněný zákonem FMV č. 118/1990, 	 	   prováděcí vyhláška FMD č. 122/1979 Sb. a tato vyhláška.

Čl. 22 
Stání nákladních, užitkových, přípojných a speciálních vozidel v Hodkovicích n.M.

1. Na území města se zakazuje využívat místní komunikace a veřejná prostranství k 		    odstavování a parkování nákladních, užitkových, přípojných a speciálních vozidel denně v 	    době od 21.00 do 6.00 hodin.
2. MěÚ Hodkovice nad Mohelkou může udělit v mimořádných případech výjimku ze zákazu 	    stanoveného v bodě 1. a povolit stání s určením místa pro vozidlo povolením vystaveným 	    na základě písemné žádosti provozovatele. Toto povolení musí být viditelně umístěno za  	    předním sklem vozidla. 

Čl. 23
Stání vozidel na chodníku 

Řeší vyhláška č. 99/1989 Sb. , opravidlech provozu na pozemních komunikacích.

Čl. 24
Odstraňování autovraků

1. Na místních komunikacích a ostatních veřejných prostranstvích na území města Hodkovice 	    nad Mohelkou je zakázáno umisťovat vraky vozidel.
2. Za vrak se považuje každé vozidlo nepojízdné, opuštěné nebo bez SPZ a nacházející se na 	    pozemních komunikacích nebo na veřejném prostranství.

Část pátá
Ochrana živnotního prostředí

Čl. 25
Udržování čistoty vodních toků a vodních nádrží

1. Udržování čistoty vodních toků a vodních nádrží se obecně řídí z.č. 138/1973 Sb., o vodách
2. Do koryt vodních toků a nádrží je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty. Na březích 		    vodních toků a nádrží je zakázáno ukládat předměty a látky, jež by mohly být splaveny.
3. Na březích vodních toků a nádrží je zvláště zakázána údržba a čistění motorových vozidel 	    jakož i další činnosti, které by mohly ohrozit kvalitu a nezávadnost povrchových vod.
4. Ve vodních tocích a na březích je zakázáno bez stavebního povolení provádět stavební 	  	    úpravy a těžební práce, které by ohrozily plynulý průtok vodního toku a narušily jeho 	  	    koryto.
5. K čerpání  užitkové vody z vodního toku je třeba povolení pověřeného Městského úřadu v 	    Hodkovicích nad Mohelkou.
Čl. 26
Udržování čistoty ovzduší

1. Udržování čistoty ovzduší se řídí zákonem č. 309/1991 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších 	    předpisů.
2. Pro udržení přijatelného stavu ovzduší se zakazuje zejména: 
a) pálení nevhodných odpadků a jiného odpadu, a to v kotlích a kamnech (zejména PVC, 		    gumy, polystyrénu)
b) plošné vypalování trávy
c) používání vozidel, prostředků a zařízení, u kterých přesahuje produkce plynů a kouře 		    běžnou míru znečištění 
d) používat jinou než schválenou technologii obsluhy zařízení produkujících do ovzduší plyny 	    nebo kouř (nesprávné zatápění, nedokonalé spalování v kotlích ap.).
3. Dle zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho 		    znečišťování, orgány obce dále rozhodují o výši poplatků malých zdrojů znečišťování (pod 	    0,2 MW).

Čl. 27
Ochrana zemědělského půdního fondu

Ochranu zemědělského půdního fondu provádí a kontroluje pověřený MěÚ podle zvláštních předpisů.

Čl. 28
Pojem a klasifikace městské zeleně

1. Ochrana zeleně se obecně řídí z.č. 114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
2. Městskou zelení se rozumí ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch, 	    alejí, dále i ojediněle rostoucí stromy, keře, trávníky, květinové záhony a nádoby se zelení 	    na území města. Součástí těchto ucelených souborů zeleně jsou též opěrné zídky, 		    přístřešky, lavičky, hřiště, sochařská díla apod.
3. Městská zeleň je podstatnou součástí městského organismu. Je významná při 		   	    spoluvytváření hygienických a estetických podmínek  ve městě, a je i vhodným prostředím 	    pro osvěžení a odpočinek obyvatel.

Čl. 29
Zásady pro rozvíjení městské zeleně 

1. Městská zeleň musí být zakládána a udržována podle moderních biologických, 		  	    urbanistických, technických a zdravotních zásad.
2. Veškeré zásahy do městské zeleně musí být předem oznámeny pověřenému MěÚ.

Čl. 30
Ochrana městské zeleně

1. Udržování zdravého a příjemného prostředí na plochách městské zeleně vyžaduje, aby zde 	    každý občan zachovával čistotu, pořádek, klid a vyvaroval se všeho, co by ohrozilo nebo 	    porušilo účel, kterému městská zeleň slouží. Proto je v parcích a v místech ostatní městské 	    zeleně zakázáno:
a) poškozovat cesty, travnaté plochy, živé ploty, květiny, keře a jiná zařízení např. lavičky, 	    zábradlí, odpadkové koše ap.
b) trhat a odcizovat květiny a keře, jinak poškozovat dřeviny a jiné rostliny
c) stání motorových vozidel.

Čl. 31
Údržba městské zeleně

1. Správce městské zeleně nebo vlastník pozemku, případně pověřená organizace jsou povinni
a) udržovat zeleň a její součásti v řádném stavu, zejména provádět soustavnou údržbu
b) zajistit bezpečnost a schůdnost cest
2. K údržbě zejména patří:
-   sekání trávy před odkvětem
-   ošetřování stromů, odstraňování suchých větví
-   zakládání nové zeleně

Čl. 32
Kácení stromů

1. Na úseku městské zeleně je zakázáno kácet stromy, vyjma stromů silně poškozených nebo 	    odumřelých.
2. Pro kácení stromů platí zvláštní předpisy. Požadavky na kácení stromů vyřizuje pověřený 	    MěÚ v Hodkovicích nad Mohelkou.

Čl. 33
Ochrana přírody a krajiny

1. Ochrana přírody a krajiny se uskutečňuje prostřednictvím orgánu pověřeného Městského 	    úřadu  v Hodkovicích nad Mohelkou podle z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  	    za pomoci dobrovolných pracovníků stráže přírody, kteří jsou ustanoveni Okresním úřadem 	    a jsou oprávněni ke kontrole dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, včetně 	  	    ukládání a vybírání blokových pokut.
2. Ochrana lesů je stanovena zákonem č. 61/1977 Sb., o lesích a z.č. 166/1960 Sb., o lesích a 	    lesním hospodaření, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ochrana městských lesů bude upravena samostatnou vyhláškou.

Část šestá
Závěrečná ustanovení

Čl. 34

1. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí pracovníci pověření MěÚ Hodkovice nad 	  	    Mohelkou a příslušníci Policie ČR. 
2. Při výkonu činnosti mají právo jmenovaní v bodě 1. ukládat blokové pokuty do výše 500,- 	    Kč.
3. U závažnějších přestupků při porušení této vyhlášky nebo v případě odmítnutí budou 	  	    přestupky projednávány v přestupkovém řízení podle zákona č. 200/1990 Sb., o 	  	    přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 35
Sankce

Nedodržení této vyhlášky se postihuje podle zákonů:

ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích
ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
FS č. 50/1976 Sb., stavební zákon
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
FS č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší

Orientační maximální výše dle jednotlivých zákonů:
a) zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích:
    dle § 45 pokuta do výše			           3 000,- Kč
    dle § 46 pokuta do výše 			           1 000,- Kč
    dle § 47 pokuta do výše 			           5 000,- Kč (dle písm.h)

b) zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích:
    právnické osobě a podnikateli dle § 48
    do výše 				1.                  50 000,- Kč
             				2.                100 000,- Kč
    dle § 49 do výše              			         30 000,- Kč
    dle § 50 do výše             			       100 000,- Kč
c) zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
    pro jednotlivce do výše  	 		           5 000,- Kč
    pro organizace do výše   			    1 000 000,- Kč
d) zákon FS č. 50/1976 Sb., stavební zákon:
    občanům dle § 105 do výše 	1.     	           2 000,- Kč
      			         		2. 	           5 000,- Kč
                                              		3.   	         10 000,- Kč
					4. 	         20 000,- Kč
    organizacím dle § 106 do výše 	1.	       200 000,- Kč
       					2.	       500 000,- Kč
					3.	    1 000 000,- Kč
e) zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
    občanům dle § 87 do výše 		1. 		5 000,- Kč
          					2.	          10 000,- Kč
                                                    	3.	          50 000,- Kč
    právnickým osobám a podnikatelům dle § 8
    do výše				1.	        500 000,- Kč
					2.	     1 000 000,- Kč  	

f) FS č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší:
    občanům dle § 18 do výše 		1. 	     1 000 000,- Kč
    právnickým osobám		2.              5 000 000,- Kč
    a podnikatelům			3. 	   10 000 000,- Kč	

Pokuta uložená MěÚ je příjmem MěÚ, pokuta uložená správními orgány ČR je příjmem státního rozpočtu této republiky.


Čl. 36
Zrušovací ustanovení

Ruší se vyhláška Městského národního výboru v Hodkovicích nad Mohelkou, o čistotě, ochraně zeleně a veřejného pořádku ve městě Hodkovice nad Mohelkou z prosince 1986 a vyhláška Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou č. 4/1993 z 5.5.1993, o volném pobíhání psů.

Čl. 37
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1994
V Hodkovicích nad Mohelkou 8.12.1993



Josef Havlík v.r.                 					              Hana Havránková v.r.
starosta města								  zást. starosty města			
					


