
V Hradištku, 25.2.2019

váženíobčané,

využíváme této příležitosti k zaslání informačního věstníku. Naše obec řeší řadu prob|émů jako např špatnou

průjezdnost komunikací, nepořádek kolem kontejnerů, černé skládky, nedodržování nedělního klidu, volné

pobíhání psů, pálení mimo určené dny a spalovánísyrového materiálu a další. Mnohému by se dalo předejít

dodržováním obecních vyhlášek. Věříme, že řada přestupků vzniká z nevědomosti, nikoli ze zlého úmys|u,

proto přinášíme nejd ůležitějšívýňatky z obecních Vyhlášek. Jejich celé znění najdete na webových stránkách

obce www. hrad istko.cz.

VYHIAšKA TÝKAJící st xolvutrtÁt trtícH n osnrruícx oDPADŮ

1. Komunální odpad se třídí na tyto složky: biologické odpady, papír, plasty Včetně PET lahví, sklo, kovy,

nebezpečné odpady, objemný odpad, směsný komunálníodpad (zbylý po vytřídění).

2. TŤíděný odpad se ukládá do barevně odlišených kontejnerů na určených místech V katastru obce a

ve sběrném dvoře na Brunšově. Ve sběrném dvoře se nachází kontejnery na všechny druhy

tříděného odpadu, v katastru obce pouze na sklo, papír a plasty (u ZŠ je kontejner na tetrapack).

3. Do barevných kontejnerů je zakázáno ukládat jiný komunální odpad, než pro kteni,je určen.

4. Rostlinný vláknitý bioodpad (větve, tráva apod.) doporučujeme kompostovat na vlastním pozemku.

V případě ukládání bioodpadu na cizím pozemku se jedná o černou skládku, za což hrozí pokuta

50 000 Kč. Drobné kompostovatelné složky (např trávu, listí nebo větve v délce do 1m) lze také

ukládat do Velkokapacitního konte.jneru ve sběrném dvoře na Brunšově, ostatní bioodpad (rostlinné

oleje apod.) lze shromaždbvat do PET lahví a po jejich naplnění odvézt do sběrného dvora, kde je

speciální kontejner. Pokácené dřeviny a dřevní hmota vzniklá při kácení nejsou považovány za

biood pad.

5. objemný odpad (koberce, lino|eum, sanita, sádrokarton apod.) lze ukládat do velkoobjemových

kontejnerů ve sběrném dvoře v max. množstvído 1 m3/měsíc na ob1'ekt.

6. Směsný komunální odpad se shromažd'uje do určených sběrných nádob Umístěných V katastru obce

(popelnice, kontejnery, odpadkové koše). Sběrné nádoby označeny čí5Iem evidenčním.jsou umístěny

na vlastním pozemku nebo na vyhrazeném sběrném místě. Svoz směsného komunálního odpadu

probíhá každý týden Ve čtvrtek.

7. Stavební odpad lze ukládat ve sběrném

zákaz dovozu odpadu s obsahem

azbestocementoVé trubky a pod.).

VYHLÁŠKA O NOČNÍM KL|DU

1. Doba nočního klidu je od 22 do 6 hodin.

2, Ve výjimečných případech je doba nočního klidu vymezena kratší dobou od 3 do 6 hodin, a to na

Silvestra, 30. dubna a v době konání tradičních slavností nebo kulturních akcí (školní ples, šibřinky,

pouťová zábava, pikovický country festival apod.).

VYHLÁšKA o REGULAC| HLUčNÝCH čltrtruosrí

1. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státních svátcích v době od 12 do 22 hodin veškerých prací

spojených s používáním hlučných strojů (sekačky, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy apod.).

dvoře v max. množství 0,5 m3/měsíc na objekt. Platí přísný

azbestu a ,iiných nebezpečných |átek (např. eternit,



VYHLAŠKA O MÍSTN ÍCH POPLATCÍCH

1. Poplatek ze psů - poplatníkem je majitel psa, který má trvalý pobyt na území obce. Výše poplatku je

I2o Kč za prvního psa a 180 Kč za každého dalšího psa téhož majitele.

z. Poplatek za užíváníveřejného prostranství (parkoviště před budovou oÚ, parkoviště V centru obce a

v Pikovicích u kempu. Za tábor je považováno i využití veřejného prostranství, které má současně

charakter místní komunikace). Poplatky za zábor veřejného prostranství k umístění stavebního
materiálu činí 500 Kč/týden, 1500 Kč/měsíc a 5 000 Kč/rok.

VYHtÁŠKA O VEŘEJNÉM POŘÁDKU
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a da|ší

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na

Vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona č. 1282000 Sb., o obcích), Každý je oprávněn užívat

veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno. Každý

je povinen udržovat na územíobce čistotu a veřejný pořádek a řídit se pokyny osob pověřených obcí
kontrolou těchto povinností.

2. Propa8ační letáky a plakáty lze vylepovat výhradně na místech k tomu určených (veřejné vývěsky),

3. chovatelé psů jsou povinni zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství V
souvisle zastavěných částech obce. Dále jsou povinni zajistit odstranění psích exkrementů z
veřejného prostranství.

VYHLÁšKA TÝKAJící sr zupšsruí žlvoTNíHo PRosTŘEDí V oBcl (PÁLENí oHŇů)
1. Pálení ohňů za účelem likvidace suché trávy, větví, listí a podobného odpadového materiálu je

moŽné každou středu V době od 15 do 18 hodin a V sobotu od 13 do 18 hodin, a to pouze na

vlastním pozemku.

2. V souvislosti s pálením čarodějnic 30. dubna lze zakládat ohně jen po předchozím ohlášení na

obecní úřad a na předem stanovených místech,

Z důvodu předcházení planých výjezdů hasičů doporučujeme zaregistrovat pálení ohňů na stránkách HzS

středočeského kraje - https://paleni.izscr.cz/paleni.

DŮtEŽlTÉ TELEFONNÍ KONTAKTY

obecní úřad Hradištko - z57 74o 442
policie Hradištko

sDH Hradištko

Lékárna Štěchovice - 606 340 580
pošta Hradištko _ 7o4 soa I27
H lášení poruch veřejného osvětlení- 7Oz 4!6 872 (J. Auterský - pracovník oÚ), je třeba nahlásit i číslo

lampy

Nález zraněné nebo uhynulé zvéře -739 684 546 (R. Zděnek - myslivecký hospodá ř)

Děkujeme za čas, který jste uvedeným informacím věnovali a věříme, že dodržování veřejných vyhlášek

přispěje ke z|epšení situace Veřejného pořádku i ke zlepšení sousedských vztahů. _,., í]*r;:...
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