
 

 

OBEC JANOVICE NAD ÚHLAVOU 
VYHLÁŠKA č. 2/1998 

o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí 
  

     Obecní zastupitelstvo obce Janovice nad Úhlavou na základě ustanovení §36, odst.1, písm.f) a 
v souladu s ustanovením §14 odst. l písm. r) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém zasedání dne 26. února. 1998 tuto obecně 
závaznou vyhlášku, která stanoví práva a povinnosti fyzickým a právnickým osobám pro 
udržování čistoty ovzduší, veřejných prostranství, vodních toků, veřejné zeleně v územním 
obvodu obce, dále čistoty a estetického vzhledu obce Janovice nad Úhlavou a všech jeho dalších 
částí, které spadají pod územní obvod obce. 

  
Čl.1 

Vymezení pojmů 
  

Pojem "veřejné prostranství" zahrnuje všechny silnice a místní komunikace, účelové komunikace, 
chodníky, pěšiny, náměstí, návsi, přístupové komunikace k jednotlivým objektům, autobusové 
zastávky, park v Janovicích nad Úhlavou a všechny volné zeleně a jiné plochy, které jsou volně 
přístupné bez omezení všem v celém územním obvodu obce. V případě nejasností nebo sporu 
rozhoduje s konečnou platností obecní rada. 

  
Čl.2 

Zabezpečování čistoty 
  

1. Každý, kdo užívá veřejné prostranství, může jej užívat jen způsobem a v rozsahu, 
odpovídajícím jeho určení, nebo v rozsahu povolení vydaného obecním úřadem Janovice nad 
Úhlavou. 

2. Za zabezpečení čistoty veřejného prostranství odpovídá vlastník tohoto prostranství.  
3. Provozovatelé veřejné dopravy, stánků, kiosků, koupaliště, obchodních a podobných 

provozoven, jakož i pořadatelé veřejných shromáždění a pořadů, na nichž se prodává zboží 
v obalech nebo zboží v obalech k přímému použití, jsou povinni opatřit užívané místo (v 
případě provozoven v místě vstupu do nich) dostatečným počtem nádob na odpadky, pečovat 
o jejich stav a zajišťovat jejich pravidelné vyprázdnění. Po skončení prodeje nebo pořádané 
akce ( v případě potřeby i průběžně), jsou provozovatelé povinni zajistit úklid v okolí svých 
provozoven a stanovišť. 

4. Propagační a informační skříňky (dále jen vitríny) musí být udržovány v řádném stavu. Za 
jejich obsah odpovídají jejich vlastníci, resp. uživatelé. Za jejich obsah odpovídají vlastníci 
nebo uživatelé.V případě jejich neudržování nebo poškození jsou vlastníci nebo uživatelé 
povinni zjednat nápravu či vitrínu odstranit. Odstraněny Obecním úřadem mohou být i vitríny 
nebo tabule umístěné bez předchozího souhlasu Obecního úřadu. 

5. Nakládání a skládání materiálu, výrobků a zboží na veřejném prostranství je povoleno jen 
tehdy, není-li tak možné učinit mimo veřejné prostranství, přičemž: 

a) naložení, složení a odklizení nákladu musí být provedeno vždy neprodleně s 
následným uklizením prostranství, nejpozději v den závozu. Zavezené palivo musí být 
uklizené v den jeho závozu. 

b) vybalování nebo balení materiálu či zboží je na veřejných prostranstvích zakázáno. 
c) během nakládání a vykládání musí být zajištěna sjízdnost a průchodnost veřejného 

prostranství. 
d) věci, určené k odvozu, je-li to nezbytné, lze připravit na veřejném prostranství pouze v 

den jejich odvozu, totéž platí i o nádobách na domovní odpad, není-li výjimečně 
povoleno jinak. 

e) sypké materiály musí být zajištěny proti roznášení větrem, provozem vozidel a proti 
splavování vodou. 



 

 

6. Organický odpad ze zahrádek (větve, trávu, plevel apod.) jsou povinni jejich vlastníci či 
uživatelé zpracovávat pouze na svém pozemku (kompostováním a podobně). Vyjímku tvoří 
kolonie zahrádek na okraji obce Janovice nad Úhlavou od Nýrska, kde lze tento odpad ukládat 
jen do vymezeného prostoru. V případě, že do vymezeného prostoru bude ukládán i jiný 
odpad nebo nedodržován rozsah skládky, vyvezení zajistí obecní úřad, ale náklady budou 
rozúčtovány všem uživatelům zahrádek. Pokud by se opakovaně narušovalo toto opatření, 
Obecní úřad uvedenou skládku a prostor úplně zruší. 

7. Vlastníci domů, nádvoří, zahrad,  jsou povinni udržovat tyto objekty a pozemky viditelné z 
veřejného prostranství v čistotě a upravené tak, aby nebyl narušován estetický vzhled obce 
Janovice nad Úhlavou a všech jeho přilehlých částí. 

8. Dešťové svody nesmí být v zastavěné části města vyústěny na chodník nebo na komunikaci. 
9. Reklamní poutače a podobná zařízení mohou být umisťovány územním obvodu obce jen po 

předchozím, předběžném projednání na Obecním úřadě a o umístění těchto reklamních 
zařízení musí být podána žádost u odboru MěÚ Klatovy cestou Obecního úřadu v Janovicích 
nad Úhlavou. 

10. Umisťování vraků silničních vozidel, jejich částí a jiných věcí na veřejném prostranství je 
zakázáno. 
Dlouhodobé nebo pravidelné parkování nákladních vozidel na veřejném prostranství lze jen po 
předchozím povolení Obecního úřadu a na přesně vyznačeném místě. Toto podléhá poplatku, 
který je stanoven ve vyhlášce o místních poplatcích. 
 

Čl. 3 
Znečišťování veřejného prostranství 

 
1. Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil. 
2. Zakazuje se jakékoliv znečišťování veřejného prostranství, zejména: 

a) ukládáním stavebního zařízení, stavebního materiálu, stavebního odpadu a podobně 
bez povolení Obecního úřadu 

b) odhazováním odpadků ( zbytků potravin a podobně) 
c) ukládáním nebo skladováním jakéhokoliv odpadu 
d) vyklepáváním nebo kartáčováním šatstva, přikrývek, rohožek a jiných předmětů mimo 

vyhrazená místa, zejména z oken a balkonů  
e) převracením a přemisťováním nádob na odpadky a rozhazováním jejich obsahu 
f) mytím a očišťováním motorových vozidel s výjimkou nezbytně nutného očištění skel, 

svítilen a SPZ čistou vodou 
g) sušením sena na komunikacích 
h) zakládáním nepovolených skládek 

3. Zakazuje se: 
a) jakékoliv znečišťování a poškozování veřejně prospěšných zařízení, silničních 

zařízení a objektů, telefonních budek, telefonních přístrojů, zastávek veřejné dopravy, 
dopravního značení a zařízení, informačních tabulí, veřejného osvětlení, fasád domů, 
oplocení, nádob na domovní odpad, laviček, zábradlí, vybavení hřišť a dalšího 
zařízení sloužícího pro veřejnost 

b) vylepování plakátů, inzerátů a jiných tiskovin mimo oficielní  plakátovací plochy a 
prostory. Za vylepování plakátů nese odpovědnost pořadatel akce, bez ohledu na to, 
zda se tato akce koná nebo konala v územním obvodu obce Janovice nad Úhlavou. 
Pro případ předvolebních kampaní budou plochy pro předvolební kampaň přesně 
určeny Obecním úřadem. Plakáty, letáky a materiály pro případnou volební kampaň či 
jiné akce nesmí být vyvěšeny v obytných objektech – uvnitř. 

c) sušení prádla mimo vymezené prostory 
d) vybírání odpadků a sběrných nádob,případně košů na odpadky 

4. Zakazuje se ponechat psy a jiná zvířata volně pobíhat po veřejném prostranství, vstupovat se 
zvířaty nebo je vpouštět na dětská hřiště a pískoviště  a do jejich blízkého okolí. Na veřejném 
prostranství musí majitel nebo průvodce psa či jiného zvířete mít toto na vodítku.  



 

 

5. Fyzické a právnické osoby provádějící výkopy nebo jinou stavební činnost na komunikacích a 
veřejných prostranstvích nesmějí svou činností znečišťovat okolí, vylévat kaly a nečistoty na 
veřejné prostranství a do uličních vpustí. Dále musí zabránit nadměrné prašnosti, ohrožování 
silničního provozu a podobně. Musí zabezpečit průchodnost chodníků, případně vchodů do 
objektů. 

  
Čl. 4 

Čistota vodních toků, nádrží a podzemních vod 
  

1. Každý může užívat vodní toky a nádrže v rozsahu platných zákonů, předpisů či místních 
nařízení. 

2. Zakazuje se: 
a) vhazovat a ukládat jakékoliv předměty a hmoty do koryt vodních toků nebo je ukládat 

na místa, ze kterých by mohly být do vodních toků splavené, či by mohly jiným 
způsobem ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního toku 

b) vylévat nebo jinak vypouštět do vodních toků, nádrží či kanalizační sítě jakékoliv 
látky radioaktivní, infekční, zapáchající, žíravé, hořlavé, otravné a výbušné, dále jedy 
a pesticidy, soli, chemické a ropné produkty, látky zabarvující vodu, nečistoty a další 
látky vodám škodlivé 

c) na březích vodních toků, nádrží, v jejich blízkosti a na místech, na kterých by mohlo 
dojít k ohrožení jakosti vod, provádět údržbu a mytí motorových i nemotorových 
vozidel, případně strojů a jiné mechanizace 

d) koupání na vodních plochách chovných rybníků. Na ostatních vodních plochách je 
koupání na vlastní nebezpečí. 

e) hnojení průmyslovými nebo statkovými hnojivy do vzdálenosti 5 km od břehové čáry 
toku. Musí být zabráněno splavování hnojiv do vodních toků. 

f) vylévat jakékoliv látky, uvedené v odst.2, pís. b na volná prostranství a na pozemky 
3. Provozovatelé autodopravy a vlastníci motorových vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti, mající 

stanoviště na soukromých pozemcích jsou povinni upravit stanoviště tak, aby nedocházelo k 
prosakování ropných produktů a jiných chemikálií do podloží. Práva a povinnosti, stanovené 
zvláštními předpisy, zůstávají nedotčeny./1 

  
Čl. 5 

Ochrana ovzduší a životního prostředí 
  

1. Každý je povinen předcházet znečišťování ovzduší a nepříznivým důsledkům na jeho kvalitu 
svojí činností. 

2. Je zakázáno: 
a) vypalovat trávu na veřejných prostranstvích  
b) na zahradách a veřejných prostranstvích spalovat shrabané listí, zbytky rostlin a jiný 

odpad, vzniklým kouřem obtěžovat okolí 
c) v kamnech, kotlích a na volném prostranství spalovat různé hmoty a látky, působící 

nepříznivně na životní prostředí, zejména veškeré umělé a plastické hmoty, pryž, 
barvy, ředidla, oleje a podobně 

d) obtěžovat okolí chovem drobného hospodářského zvířectva a všemi důsledky z toho 
vyplývajícími (např. zápachem, zdrojem nadměrného množství much a jiného hmyzu, 
vytékáním močůvky a podobně.) 

e) znečišťovat ovzduší exhalacemi spalovacích motorů vozidel, zahříváním studených 
motorů nad objektivní nutnou míru, bezdůvodným chodem motorů stojícího nebo 
odstaveného vozidla a chodem motoru bez současného provozu zařízení na snížení 
škodlivých exhalací 

3. Je zakázáno jakoukoliv činností obtěžovat okolí nadměrným nebo nepříjemným hlukem, 
zvláště o sobotách, nedělích a svátcích. V nočních hodinách od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí 
být zachován klid. 



 

 

4. Na veřejném prostranství se zakazuje používání pyrotechnických výrobků pro zábavné účely. 
Toto ustanovení se nevztahuje na dny 3l.l2 a l.l. a ohlášené slavnostní akce (ohňostroje apod.) 

   
  

Čl. 6 
Úklid veřejného prostranství 

  
1. Za čištění veřejného prostranství a zimní údržbu odpovídá vlastník. 
2. Za schůdnost a čištění chodníku přilehlého k nemovitosti odpovídá vlastník této nemovitosti 

včetně zimní údržby ve smyslu §27, odst.4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
3. V letním období se čištěním chodníků rozumí zametání s kropením, odstraňování bláta, 

spadaného listí , plevelů a ostatních nečistot. Smetky je zakázáno ukládat na vozovku, sypat 
do uličních vpustí apod. Chodníky musí být vyčištěny každý den do 7.00 hod. ráno. 

4. V zimním období je vlastník nemovitosti povinen odstraňovat z chodníku sníh a zmrazky 
vždy do 7.00 hod. ráno. V případě potřeby je nutné provádět úklid i vícekrát denně. 

5. V případě náledí je nutné upravit povrch chodníku vhodným zdrsňujícím posypem či 
povolenými chemickými prostředky, které musí být po pominutí nebezpečí úrazu či změně 
povětrnostních podmínek z chodníku odstraněny. 

6. Shrnutý sníh se ukládá na okraj vozovky. Hromady sněhu se nesmějí tvořit na místech, která 
musí zůstat volná. Jsou to zejména vstupy do jízdní dráhy, v místech přechodů pro chodce, 
zastávek veřejné dopravy, vjezdů do domů, míst pro zásobování provozoven, míst pro 
manipulaci se sběrnými nádobami na domovní odpad, uzávěrů vody, plynu, uličních vpustí 
apod. 

7. Náhodné znečištění chodníku a veřejného prostranství je povinen neprodleně odstranit ten, 
kdo znečištění způsobil. 

 
 

Čl.7 
Tvorba, správa a údržba zeleně 

 
1) vytváření veřejné zeleně se zabezpečuje z prostředků obce, případně stavebníka nebo 

investora. 
2) Nově budované inženýrské sítě nesmí být umístěny blíže, než 150 cm od osy kmene stromů. 

Vzdálenost plynového potrubí a teplovodu musí být minimálně 2 m od osy stromu. 
3) Nově budovaná nadzemní vedení nesmí omezovat stromy v růstu. Pokud existující nadzemní 

vedení překáží stromu, mohou se koruny stromů upravit jen způsobem, který nenaruší vývin 
stromu. 

4) Při nové výsadbě v zastavěných částech nutno dodržovat minimální vzdálenosti - to je 3 m od 
oken a 80 cm od obrubníku. 

5) Zakazuje se jakékoli poškozování a  odcizování zeleně. 
6) Kácení stromů (mimolesní zeleně) na veřejných prostranstvích se zakazuje. Případná povolení 

pro kácení uvnitř zastavěných částí (intravilánu) vydává Obecní úřad po odborném posouzení 
ochránce přírody. Kácení mimolesní zeleně v extravilánu povoluje zásadně jen odbor 
životního prostředí MěÚ Klatovy. 

7) Při užívání veřejné zeleně je třeba zachovávat pořádek a čistotu. 
Zejména není povoleno:    

a) vstupovat na místa, která nejsou vyhrazena návštěvníkům   
b) vjíždět, stát a parkovat vozidly na plochách zeleně 
c) jakýmkoli způsobem poškozovat vegetaci, stavební prvky a doplňky 

zeleně 
d) mytí vozidel na plochách zeleně 

8) Udržování čistoty a ochrana zeleně je společnou povinností všech fyzických a právnických 
osob, které v územním obvodu obce žijí, podnikají nebo se jen přechodně zdržují. 

9) Zakazuje se užívat pěšinek a cest pro pěší k jízdě dopravními prostředky včetně motocyklů. 



 

 

10) Před započetím stavby nebo stavebních prací je stavebník povinen důsledně provést všechna 
opatření k zachování stávající zeleně nebo zabezpečit náhradní výsadbu podle podmínek 
daných ve stavebním povolení. 

 
                                                              

 
Čl.8 

Společná a závěrečná ustanovení 
  

1. Porušení této vyhlášky bude postihováno dle platných předpisů. /4,5. 
2. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce ze dne 24. února 1994, schválená 

obecním zastupitelstvem usnesením číslo 5 v plném rozsahu. 
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998. 

  
 
 
 
           Jan  V o t r u b a                                                                    ing. Josef  R a j a l 
          zástupce starosty                                                                          starosta 
    
 
 
   Použité zákony a předpisy: 
 

1) Zákon č.138/1973 Sb. o vodách 
2) Zákon ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
3) Vyhláška č.174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
4) Zákon č.200/l990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  
5) Zákon č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
6) §27, odst.7, zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
7) zák. č. 50/1976 Sb, ve znění pozdějších předpisů,  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


