VÝZVA OBCE VEVČICE K VEŘEJNÉMU POŘÁDKU
Vážení spoluobčané, sousedé, vedení Obce Vevčice má zájem zlepšit
vzhled a čistotu na pozemcích patřících obci a na veřejných
prostranstvích. Naším cílem je upravenost a pořádek ve všech částech
obce, bez ohledu na vlastníka pozemku. Tato snaha se však neobejde bez
vaší dobré vůle a respektu k nastaveným pravidlům. Přinášíme
stručnou a srozumitelnou formu pravidel, která budeme nejenom
prostřednictvím komise životního prostředí a veřejného pořádku, ale
všemi dostupnými prostředky prosazovat a vymáhat.

PŘEDMĚTY A OBJEKTY - JAKO NAPŘ . NEZAJIŠTĚNÉ STUDNY , VRAKY
STROJŮ A AUT , CHÁTRAJÍCÍ BUDOVY , APOD . NA VOLNĚ PŘÍSTUPNÝCH
PROSTRANSTVÍCH , NEJSOU PŘÍPUSTNÉ ! N ENÍ MOŽNÉ OHROŽOVAT
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST OBČANŮ , ANI NARUŠOVAT VZHLED OBCE .

Postih za odstavení autovraku
V případě vraku opuštěného na území obce je však už zřejmé, že jeho
majitel výše uvedenou povinnost nesplnil. Osobu, která vrak odstavila
na území obce však lze v případě jejího odhalení sankcionovat za
přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství (podle § 47
odst. 1 písm. g) zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů). Pokutu lze uložit až do výše 50 tisíc Kč (§ 47 odst. 2
); pojem veřejného prostranství specifikuje § 34 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; oprávněnost záboru se
prokazuje například dokladem o zaplacení poplatku za užívání
veřejného prostranství (podle § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích). Neoprávněnost bude vyplývat například z odstavení vozu
na místě zapovězeném, bez právního titulu (souhlas, svolení, smlouva,
smluvní nebo zákonné věcné břemeno, přípustnost vyplývající ze
zvláštního zákona apod.).
Osoba, která na území obce odstavila vrak, se zároveň
dopouští přestupku podle § 69 odst. 1 písm. a) zákona o
odpadech, neboť se zbavila autovraku (nebo umístila vozidlo)
v rozporu s tímto zákonem. Pokutu lze uložit až do výše 50
tisíc Kč.

Těšíme se, že se nám postupně podaří udělat naši obec krásnější pro
všechny. S poděkováním vaši zastupitelé.

