ÚKLIDOVÝ ŘÁD OBCE
Obecní úřad Vranovice
Čl. 1
Základní ustanovení
Úklidový řád obce slouží pro potřeby zastupitelů a zaměstnanců obce k vymezení veřejných
ploch obce, jejich úklidu, údržby a vymezení odpovědnosti za úklid a údržbu.

Čl. 2
Veřejné plochy obce
Veřejné plochy pro účel Úklidového řádu obce jsou níže vymezeny taxativně a jsou
definovány jako plochy, sloužící veřejnosti nebo veřejnosti přístupné a tvořící určitý celek.
• Náves
• plocha u cukrárny
• Náměstíčko
• U Floriánka
• plocha u ZŠ a kostela
• plocha u bytovek na Přibické ulici
• plocha u bytovek na Přísnotické ulici
• plocha u nádraží a ulice Nádražní
• plochy v okolí fotbalového hřiště
• okolí Sokolovny a hřiště
• jednotlivé ulice obce (chodníky, komunikace, příkopy atd.)
• katastr obce – plochy mimo označení obce.

Čl. 3
Četnost úklidu a údržby
Četnost úklidu je definována dle jednotlivých činností s cílem zajištění trvalého a průběžného
úklidu v obci:
• okolí odpadkových košů a kontejnerů: denně (zaměstnanci obce)
• sečení a vyhrabání travnatých ploch: minimálně 3x za rok – dle potřeby (zaměstnanci
obce)
• zalévání a jiná údržba zeleně: dle klimatických podmínek a potřeby (zaměstnanci
obce)
• sběr pohozených odpadků na veřejných plochách: 1x za dva týdny (zaměstnanci obce)
• úklid před obecními domy: 1x týdně (zaměstnanci obce, ZŠ, MŠ, knihovny atd.)
• úklid před soukromými domy: 1x týdně (občané, majitelé obchodů a restaurací aj.)
• zimní údržba chodníků před domy obecními a soukromými (zaměstnanci obce, ZŠ,
MŠ, knihovny, občané, majitelé a provozovatelé obchodů, restaurací aj.)
• zimní údržba komunikací: dle klimatických podmínek a dle potřeby (smluvní firma,
zaměstnanci obce)
• jarní úklid silnic a chodníků: 1x ročně (smluvní firma, občané, majitelé a
provozovatelé obchodů, restaurací aj.)

•

divoké skládky v celém katastru obce: dle potřeby (zaměstnanci obce, případně
smluvní specializované firmy)

Čl. 4
Odpovědnost za údržbu a úklid v obci
a) starosta obce
b) Rada obce
c) zaměstnanci obce
d) členové jednotlivých spolků a organizací
e) občané
f) majitelé a provozovatelé obchodů, restaurací a jiných zařízení či společností
g) smluvní firmy
Obecní odpovědnost za pořádek a údržbu obecního majetku je definována obecně platnými
právními normami.
Úklidový řád obce tuto odpovědnost upřesňuje, nemůže však nahradit obecně platné právní
normy.

Čl. 5
Kontrola úklidu a údržby
Hlavní kontrolní činnost bude provádět:
- starosta obce
- Ing. Jiří Hladík (člen rady obce odpovědný za úklid v obci)
- zastupitelé obce ( dle rozdělení obce do jednotlivých úseků).
Mimo výše definovanou kontrolní činnost je kontrola obecně určena veřejnosti.

Čl. 6
Závěr
Úklidový řád obce je základním obecním dokumentem, který stanovuje a definuje základní
pravidla pro zajištění úklidu a pořádku nejen v obci, ale v celém katastrálním území obce.
V Radě obce projednáno dne 12.2.2007
V zastupitelstvu obce projednáno a schváleno dne 22.2.2007.
Ing. Jan Helikar
starosta obce

