
obccně závazná !-a|l|ášl.a obce Klxdř[by č.,l/2005

o člsToTĚ A VEŘEJNÉM PoŘ{DKU

Zastup i te]seoobceK ladfubynasvénzasedán idne 15 122o0 'se  nazík laděs  l0as34
odí 2pisů ' zákoía č l23/2r]o0 sb', o obcjch (obecni zařizeíi) v plarnéú zněni a \24
zákonač 246/]992 sb ' na ochranu zvíiat potitýráni' usneslo lTdar fuo obecně zálÚnou

čúnek t
Úvodni ustanovelí

T.to obecně závazná v'hlášla (dále jen rflrl'ška) stmovj práva a Fovinmsti i'zřkých a

Plálnjckých osob k zabezpečeni mistniclr zí]ežnoýi veiejného Pořád|T. kzajlštěni udržÓváni
čisloty l1ic ajiných veře]ných prosirostli, k ochrmě životniho prostiedi' zeleíě ! zástavlrě a
oíahi veleiné zcleně at uživáíizařizeni obce sloužici.h poticbánr véte]nos'

Zd.izelnn sloužicim potiebám veiejloýj s tonni rejnéna laYičky, odpadkové !oše, sto]any
s koši a sáóky' označe!í ULic a iďorfiačni sně'!iky' sto]!Ďr na kola, slolpy !ďelného
osvét]eni' dělslnllrřjště, phkÓliště' spoíovni PIochy a zďizeni' Úlepo!é plocby, telelbn.i
autonrály' antobusové.eláňy

'|aro obecně álMná r.yhláška upÍaaie Fláva a povúDosti Ýšech právnických a lzickýclr
osÓb působicich ňa Územ]obcc Kladruby (dá|ejen Óbce) při udÍžo!áni čistoty a pÓládh
ÚŽ in o]roe E .rzuúi ieho katastnilni úzefuj Kladfuby u slňbra' Poarka u Kladfub'
Nlilevo' Brod u stňbra, Tuněchody u stiibm, Lázu Kladn|r avňice! sliiMa

vciej!é prostústvi je BDezeno v přlloze této vyn]ášky zákresy v mapach

čláíek2
\  c i r jÍy  po i . idek  r  in |Ú| ' '

] Na voiej án prcsrrmlvi je z'kázálo:

a) 1rjždét nrtorcÚmi vozidly na
^'|ašť upraveny a uÉe!y'

b) \'šlatá!at péšily v tr.vna1ých
c) za]|ládat olrně a staíoval'
d) vylepovat pidkáty, letály ajDá

velejnou zeleň nino plochy' kteréjsou pro tenlo účel

oaáneli mimo mhta a ploch' k loDu uÍčené,

2 Prúvodté psn je poYinen:
a) lodif Pý ňa veiejDých prostlmstlich na ýoditkn nebo s nasazeÚn Dáhubken (pokud

to aratonie pÝ dovoLÚ0
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znkazujc scYodit psy' koč|Ý rjiní'ířata|
. m d&ská pístovišlě o dětský no]riliái Gkluzavty' ard )

do prostoru dětských [řišť' školncn břišť a !ďqňě písfupná spoÍÍoviště v obci
(nin igolfové hři ště' ldisové a vo]ejba]ové k!hy' íolb a]ové hři ště a j in á h orni
zďiz€ni pro děri)

clán€k3
Kontrola

(olr[olou dodržováli po'imosú uvede!ýoh v léto ryllášce jsou pověřeni zafěslmnci obe
K|adruby a jimi dalši pověieÍé osoby

clíí.k4
saíkc.

|orušeoi této qhlášky l4 posdhovat pod|e 'lášt.ich předpjsů :)

čuÍet 5
znšovicí MtlnovcDi

Ke dni účimosti léto qhlášl.y se nšuje obec!ě závená vybláška obce Kladfuby č 3/2005
ze dDe30 06 2005 ''o čistotě a veřejnén poládtu.

T''to zákey íeplati pro slúebli psy' vodici psy úplně rebo prakj.ky nevidofoých občanů a
ashtenčni psy lěžco Ždlalotně postižeÍých obča!ů Dráielpsaje polinen s prokáat
přisluš!ýn průkzem '] Průvo d@ plovázeného zvířete je povilen ext'em e y z!ů sobeŇ
DlovázenÝB aiřďemoklmžitěodstrÚit

clánck6

TatÓvyhláškambýváplatnostiaúč]mosridlen]ejihovyblášoidle]6122005'alo
z důvodu 'aléhavéno obec!ého zájm, jinž je zachováni povinnosí k zabez]re&ni nistnicb
záležirÓsú veřejného poiádku, k zajištěii ldlžovfui ěistoly llic a júých veřejných
prcstrostli, k ochroě životního pr9řed|' zoloňě v zá*avbě a Óstabi volé,jné zeleně a
k nživáni zařizeni obce sloužicich potiebán reřejnosri
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I l lapl 6 3b 7dLoM Č' I 00,88 so', o rccrájj 7abezpečed. v p/amm aěDi $ 11

W;ráúty č |8'l99l sb', L1td É pÍo!áď 7álď o so.iá|n|m ábŽPďdL

2) $ 58 ákm o obcích , $ 46 odgt' 2 !řesllptového zát@

sohvÁleío zo dtr 15't2'20o5

v'Ýěš@ a vy ášfu d!é 16' 12'2005


