OZNÁMENÍ

Vážení spoluobčané, chalupáři i chataři.

Dnem 1. března 2011 v obci Přední Zborovice vstoupí platnost
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011o místních poplatcích
-

za rekreační pobyt,
za uţívání veřejného prostranství,
z ubytovací kapacity,
za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
kanalizace.

JE NUTNÉ VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST “.ČÁSTI III. , která pojednává o
„POPLATKU ZA UŢÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“
Na pozemcích - plochách v majetku obce jsou umístěné různé černé skládky,
nepovolené drobné stavby nebo jsou vyuţívané k různým soukromým účelům apod.
Ţádáme proto občany jichţ se to týká, aby v termínu od 01. 03. do 30. 04. 2011 z těchto
dotčených veřejných prostor odstranili neţádoucí skládky, drobné stavby a ostatní
nevzhledná zařízení pod. JEJICH ODSTRANĚNÍ PO TOMTO TERMÍNU PROVEDE
OBEC NA NÁKLADY DOTČENÝCH OSOB a zvláštní uţívání veřejného prostranství
(§ 34 zákona o obcích) bude vybírán poplatek podle platné vyhlášky, se kterou byly občané
seznámení a tato byla včas v zákonné lhůtě zveřejněna.
Poznámka: Všeobecně platí, že veřejné prostranství je prostor, kde není omezen přístup, tzn. že je toto místo přístupné
každému bez omezení a nezáleží na vlastnictví pozemku.

Vyvěšeno: 14. 02. 2011
Sejmuto:

28. 02. 2011

Vydání obecně závazné vyhlášky inspiroval zastupitelstvo obce
Přední Zborovice současný vzhled veřejných prostranství v naši
obci, na kterém se nepodílí jen jejich stav a čistota, ale také způsob
jejich užívání (např. zda je užívání v souladu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, čistoty, zdraví a majetku). S tématem
veřejných prostranství velmi úzce souvisí veřejný pořádek.
Znečišťování veřejných prostranství je v kompetenci každé obce
formou stanovení obecně závazné vyhlášky. Porušení vyhlášky je
přestupkem, za který je možné udělit pokutu. Přestupkem je rovněž
poškození nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství, založení
skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.
Vzhled obce narušuje také nepořádek na soukromých pozemcích.
I zde však může obec zasáhnout, a to tak, že může vlastníka
pozemku (občana, podnikatele či právnickou osobu) vyzvat
k odstranění nepořádku nebo černé skládky nebo zahájit
přestupkové řízení nebo řízení o správním deliktu.
Pokuty
 až do výše 100 tisíc korun podnikateli a právnické osobě,
která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá
nebo vlastní, takovým způsobem, že naruší vzhled obce
 až do výše 200 tisíc korun - pokud podnikatel nebo právnická
osoba znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v
obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo
 v případě fyzické osoby, která neudržuje na svém nebo
užívaném pozemku pořádek a čistotu, se jedná o přestupek, o
kterém rozhoduje v přestupkovém řízení.

