Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou
č. 1/1994
o životním prostředí
Obecní zastupitelstvo v Teplicích nad Bečvou na základě ustanovení § 36, písm. m) zákona ČNR č. 367/1990
Sb., o obcích a v úplném znění zákona ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích rozhodlo o provedení opatření ke zvýšení
ochrany a tvorby životního prostředí na území obce Teplic nad Bečvou.
Z tohoto důvodu schválilo na svém zasedání 21. března 1994 tuto obecně závaznou vyhlášku o životním
prostředí s prováděním od 1. května 1994.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.

Rozsah tohoto ustanovení se vztahuje na území obce Teplic nad Bečvou.
Každý občan i každá organizace fungující na území obce jsou povinni se touto vyhláškou řídit.
Tato povinnost se týká i občanů přechodně ubytovaných v lázeňských a rekreačních zařízeních
umístěných v katastrálním území obce.
Článek 2
Ochrana ovzduší

1.
2.
3.
4.

Občané a organizace jsou povinni se řídit zákonem č. 635/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování
ovzduší a příslušnými hygienickými normami.
Provozovatelé tzv. malých zdrojů znečišťování jsou povinni dle zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě
ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování oznamovat do 15. února následujícího roku údaje
nutné pro stanovení výše poplatku, podle skutečnosti uplynulého roku.
Při provozu topenišť v rodinných domcích musí být velikost průměru komínových průduchů úměrný
výkonu topeniště a odpovídat normám 734 211, 734 212, 734 219.
Není dovoleno spalovat jakýkoliv odpad (vyjma dřevěného), obzvláště je zakázáno spalování
pneumatik, umělých hmot a upotřebených mazadel.
Článek 3
Ochrana vod

1.

Podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách jsou správci, vlastníci a uživatelé pozemků povinni zabraňovat
nepříznivým odtokovým poměrům a splavování půdy. Podle téhož zákona jsou správci (vlastníci,
uživatelé) nemovitostí při vodních tocích bez náhrady

a.
b.

umožnit správci vodního toku vstup na pozemky s tokem sousedící
odstraňovat překážky ve vodním toku podél svých pozemků.

2.

Je zakázáno sypat do vodních toků a jejich koryt, jakož i ukládat na březích vodních toků na místa
z nichž by mohly být splaveny do vodních toků předměty a látky, které by mohly způsobit závady ze
zdravotního hlediska a znečišťovat koryta vodních toků odpadními látkami.
Kdo vypouští odpadní nebo zvláštní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen dbát na
jakost povrchových nebo podzemních vod, aby tato nebyla ohrožena nebo zhoršena. Vypouštět tyto
vody bez povolení vodohospodářského orgánu je zakázáno.
Mytí motorových vozidel s ohledem na ochranná pásma minerálních vod je přídně zakázáno. Týká se i
látek, které nejsou odpadními vodami.

3.
4.

5.
6.

Kdo způsobí nebo zjistí ohrožení jakosti povrchových vod či podzemních vod je povinen tuto
skutečnost ihned ohlásit Obecnímu úřadu v Teplicích nad Bečvou.
Organizace i občané jsou povinni dodržovat vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 26/1972 Sb., o
ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů (§ 30, písm. c).
Článek 4
Hospodaření s odpady

zrušen
Článek 5
Čistota veřejných prostranství, ochrana zeleně a přírody
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat veřejná prostranství. Pokud ke znečištění dojde, je
původce povinen toto bezodkladně odstranit.
Je zakázáno na všech místních komunikacích vč. chodníků vytvářet jakékoliv skládky.
Občané jsou povinni čistit chodníky tj. zametat, kropit, odstraňovat bláto, trávu, odpadky a jiné
nečistoty, odklízet sníh a sypat chodníky v případě náledí, aby nemohlo dojít k případnému úrazu.
Není dovoleno vylepovat plakáty, reklamy, letáky a jiná oznámení než na místo, které je k tomuto účelu
určeno (vývěsní tabule u obchodu jednoty).
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat veřejnou zeleň a zařízení s ní související např. lavičky.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat zařízení na dětském hřišti a v areálu hasičské zbrojnice.
Je zakázáno volné pobíhání psů, jakož i volné pobíhání hospodářských zvířat. Přísně se zakazuje vstup
se psi na dětské hřiště za obchodem Jednoty. V případě, že dojde ke znečištění veřejné komunikace
nebo veřejné zeleně psy, jsou majitelé psů povinni toto znečištění ihned odstranit. Toto opatření se týká
i majitelů hospodářských zvířat.
Ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les (vyjma ovocných stromů rostoucích v zahradách) je třeba
mít povolení, které vydá na základě žádosti vlastníka pozemku příp. správce a uživatele pozemku se
souhlasem vlastníka Obecní úřad.
Vlastníci pozemků jsou povinni udržovat své pozemky v takovém stavu, aby to odpovídalo charakteru
lázeňského místa.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat přírodní prostředí v chráněném území Teplic nad
Bečvou.
Je zakázáno ničit chráněné rostliny nebo rušit ve vývoji. Není dovoleno trhat sněženky a prvosenky pro
obchodní účely. Při zásazích proti živočišným škůdcům, plevelům a chorobám rostlin je nutno zajistit,
aby živočišstvo a rostlinstvo, které není předmětem zásahu, nebylo ohrožováno na nezbytnou míru. Je
zakázáno používat praků, vzduchovek, samostřílů, třaskavin, ok a jedů k usmrcování živočichů.
Usmrcování hlodavců jedy je povoleno jen na základě zvláštního předpisu.
Je zakázáno letecké práškování a postřik na celém území Teplic nad Bečvou.
Je zakázáno vypalování trávy a jiných porostů.
Článek 6
Závěrečné ustanovení

1.

porušování, nedodržování nebo obcházení této obecně závazné vyhlášky podléhá přestupkovému řízení
ve smyslu zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Karel Machanec
Zástupce starosty

Vyvěšeno: 22. 3. 1994
Sejmuto: 6. 4. 1994

Ing. Vladimír Pavelka
starosta obce

