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obcích, ve zrréni zsrttna dopinění, v7óává obecně závaznou vyhiášku o čistotě a ocirraně
veřeínéhn nořárlkrr v Obci Josefov.
Taio oi,lecirě závazrrá tryiriáška je závaziiá plo úzenriríoir1,o,j Oirce josefov a zairrlluje
Obec Josetbv- Luh nad Svatavou, Radvanov, Hřebeny,
Či,anei. i.
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v itzemnim obvod-r-l Obce Jqsefov.
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je přisrupný v,šan bez oínození a siouži obecnému uziláni. Zejmem se jeriná o
vnznrrkrr chnrlnikrr narl-nvičtě veřeiné narkrr a trávnikv ohecni zeleň snnrŤornri a
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Za veřejně prospěšná zařír,ení §e považujíve smvslu této v_vhlášk_v všechna
kter},
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možnéjen s písemný,m souhiasem ůbecniho úřadu v Joseťově.
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Na r_zeřeiném nrnstťanství ie zeiména zakázálo'.
. ivíyti motorů\,ých i nemotorolých <iopravních prostřeciků
. Znečišťc..,áníyozct/ek yozid!),,_ zejmén3 při .,:4ezdecb ze sta.,.eniště a pclních
§esi. Znďišťovatci je povinen zncčištěníkomunikace ireztrtikiatině odsiranii.
r \/iížrlěnín narkn*_,ání na míster.h L.terá k tntrrt, neisntl ttrňena (zeiména nhecní
l Y
_!,-J-_l1-_-__-J\
Zelgíl, U[l(}uítl K} ap0u.,
o Skladováni a odk!ádání oclpac!ťr mimo k tomtt vyhrazenjlch nádob a z?Ťizeni.
. zřízovat veřejné sidádtf,a otikiáciat vraky motoro\,ých vozitiei.
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pozemcích.
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7 nečiš+Ja,-l ání,,,e řej néh+ prc stlansť,,,í e xkrem

Pro.1czo*.,3t bez pc,,,o!errí

stánkoý

enť

tc i na s+Tl-roných

a pu!to,,i, prldej,

provozovat nepóvoiené sponovní a kuiturní akce nebo veřejná sirromážcíěni.
P:2s,rg7gllýbez pcr'rolení reklamn í zzíizeni na,,,eřejnén: prcstranst",í,
používatzábavnouaiinou pyrotecirniku po ceiý rok, mimo obcío'bi osiav konce
roku a to.,,době oď2_q.Od hodin 31. prcsrnce do 01.00 hodin dne 1, lelr]€
tianéhtl roku.
prorlozorráni nebizerú služeb bezprostředně sněř:jícich k usPokojo'.'ání
sexuáiiiícii potřeil, poku,j toto veeiJ k iiaiušováiii veř'ejriéiio pořáeiku riei,lo
ohrožení mravní ýehov,v mládeže_
Članek ííi.
prospěšných zaíízení,
veřejně
užívání
Ochrana a

-l

/..

Kůcý r,áprávc,Ěi,la!,l=iejně prcspěšná z#^zeni k účelu,ke k,,terému jsc,* určena,
Viastník nemovitosti je povinán ,i.pe, bezúpiatné připevnění tabuiky s označenim

nesmí
rrlice nebo jiného veřejného prostra_nství na. sve nemovitosti a vjejiclr b!Ízkosti
riei;o
urrristbvai žádnéjirij rrápiiy aznačerlínesrrrí být poŠkozeno, otistrar-Ě'rre
zakrvto t l )
ylsstník í.emc.",itosti je pc.,,inen na sl"3j nákJed aznačit bud+vu čís!i'PcPisnými *ebc
evidenčnimi určený.mi obcí a udržovat je v řáciném stavu.(z)
poškozo\ at je. znečišťo*,,a,ta
4. Veřejně prospěšná za.lizeni je za.kázáno přemisťo\.,at.
j iriak je činit iiepoužiteinýiiii.
Na oeiejně prospěšná za{izeni je zakázáno v_vlepováni reklamnieh tiskovin,
5
..,eřejně prcspěšných zzlize!.i není d,ctčen+
6 Ulcženin p+kuq,, z? pcškczc-".ání
upiatňováni náhra<iy způsobenéškociy.
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Clár-rek ťv'.

udržování čistotv vodních toků a nád,rží

1.
2.
_]

Udržcváni ._,adních t+k_ů a nádržíje uplavenc záksnem.(3)
jaký'cirkoiiv
Do vo<iních toků a nácirži vkatastru Óbce Josefov je zakázáno vhazování
y
jejic,h
b!Ízkosti- Dále
předrněulr. jakoži r&!ádáni těchto přecl:rrětťr na. jejich březích 3
je z,akázátio l-ypouštěrrí závadiýci-riekutiii, oiejů, poiioiitrýciriuiiot, cire_tnikáiií aPo'j,
V blizkosti vodnieh tokti a nádrži je zakázáno mýí motorovýeh vozidel,

čiár,ek i'.
Ochrana veřej né zeleně.

1. Fcškoz+vání a ničenícřevin je zgké;ána z,.,láštnín zákcnem.(4)

Z.

je,ánotiivé stromY, keře
Veřejnou zeieň na úzerni kaiastru obce Joseíov tvoři trávniiiy,
ees§
a ieiich skrtpin.l, loiětinové zá!ron;,,, ná_d_ob}l se zelenÝmi rostliaa-rni. lesr/, Pole.
_ J

3

-_apuu.

je

z,akáz.áno v§tul_]ovat na květinové z,áhany,
,",czicl:" na p!och;,, s,,,eřej*+u zelení,
p+škczc._,at * ,*.čišť*,.,it,.,eřejncu =L,^"i, r,jíždět
které se na
poši<ozovat a itácet stromy. V-iastnik pozemku je oprávnen kácet stromy,
pozernk_,-r nachá_zejí, jen v sorrla-cl-Lr se zá-konem,(4)

Ý zajmu oehranv veře.iné zeleně

Ctánek tT.
Chov domác&o zryííectva.

,

Chcv Comácíhc r.'Íře§t','3 je p+'.'c!snc na scukrcn;ích nebc prcnaja{,ch
pszencích a
to tak, abY chov zliřat neoirrožovai zciral,i občanů,čistoto
vocinich toků u pioch a
zclrojťr Pitné vodY- Chov drobného domácílro zrrířectva
nesni obtčžorra.tostatní občany
oi;ce zej*rélra zápacireiii a aiečištbváriíirriiraje'rku oiŇariů.
ChOv domácího zviřectva v ohocních nl,tecn ie možné
_ien s povolením Obecního

úřaCu r.l J6g9fgr,l§

Chcvatel.je Po'.'inen zabezpeČit, ab}, se zyiřzta san:lcsbtně
nepch,vbc,,,ala na ,,,eřejnént
píosranswi a aby jej neznečištbvaia.
Clrovatel nebo drŽitel donácíclr zv!řa-t odpoví<!á za je;ich řádné
očková.ni a veterinární

oSeIi el]i.

vlastník nebo držite| nia je povinen oznámit obecnímu úřadu
v Josefově ieho držení.
Dále je Po'"'inen zajistit, ab;.' 5. pes r.clně nepohl,bcval po .,,eie;-á;.;;r;.*t;í
a,

ab;-

veřejné prosiransrvi nezneciŠt'ovai svými q;,kaii,. takovéto
,n.elstenl je viastnik nebo
clržite! psa povinen bezodklacině odstianit,
oi;ecr# úr'ad v joseíbvě je oprávriěir zajistii o<icill.t voilĚ poi:íhariícícir
psů a jejicil
umístění v Psim Útulku Náklad-rz budou,qvmáhány na vlastníku
nebo držiteli nsa.
--.J-
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Ciá*ett Yil.
Společná ustanovení.

Prc cnlezelí hl'*kern^platí z'.'!áŠtnípředpis;,.(5) Občanéjscu
pcvinni d+držo..,at noční
kiici v <iobě od 22.0t hociin Co OO.CC hociin. V ciennich ioa;necir je
nutne omezit

veškery lrlrrk na nejnrrtnčjši mírrr,
doeirŽovat požáirrípřeiipisi a ciiovat se iak a;;y rrcdocirázeio
5Ši,:Očarlle.Povilten
ke vznlku nožaru
Vlastník l:s,m+.,.itcs,t;'.je pcv:':le* při ri,sk;.tu hl+devsů jin;iclr
či
!_,icl+Eskj,,ch _z_drc.jů
inťekČnichonemocněni ocistranit
Ý}slryt
a zajistit proveciei-ri deradzace a
.iejich
deziníbkce.
Vlastníci *gmo-"itostÍ.js+u po,.{nni udlž+.,.et čistctlt ch+dníků
a přilehl;,.ch _ze|ených
pásů v kažciem ročnim období,
Čiár-lek iliii.
závěrečná ustanovení.

7e PcruŠclánítétc cbecně zá'",uné --,vh!áš§,,.je +bec
cprá.",něna ukládat pcku§,pcdle
a poriie riaisich práv]nich
6ecipisů.
? Ta,to obecně závazná, -q'!rláŠka se vz14}14. no .'š..ilo],,
|lzické a prárrnické +sob
irrajíci v kaiasiru oiice in,aie ilyiiiiště a síéiosré fiririy.
§hiáška se ioviiěž vzialruje
na osoby z,drž.ujici se v územnim obvodu tlbee
Josefov.
Dczcr ng dcdrŽc','ání tétc ',i,'hláš§, prcvádí členc-,,ézastupitelst.,.a
cbce a zaměstnanci
ůbecniho úřaciu v joseiůvě.
Dnem nab',,'ti Pla-tnosti t-éto v,vhláŠk1l pozbývá platnost v,vhláška
o čistotě a .reřeiném
1

zái<ona o přestupcici4ó)

por'á,jku ze tiire 2. ó. 2SS0.

Tut+ obecrlŽ zá'laznou_'.,i;hlášku projeCnalc a
,sch...álilo zastupitelsF.,o obce na svám
zasaiáni cine.. .....1;..1.,.g.i....... u urnoioi č. .... ..L(.lP.}.
VvhIáčka
desce Obecniho ťrřadrr v Josefově ve dnech
4Šk-_a. bYla vyh!á.šena 4ruěšen_irn na ťrředni
---] 1,v-3 ' .-{.- " ? ),.ť, D-i
-.=.-'-='.=..1 '-t^+.---f.. J.----,J

---,:---_-,
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128/2000 Sb o obcích
§ 30 z.
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