Obecně závazná vyhláška obce Ratíškovice č.X/2019
o zajištění ochrany životního prostředí-návrh PS MRS Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice se na svém zasedání dne xx.yy.201x usnesením č. XX usneslo
vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1- Předmět vyhlášky
Předmětem vyhlášky je zajištění ochrany životního prostředí v lokalitě vodní nádrže Hliník
regulací některých činností narušujících životní prostředí, pořádek a dobrý estetický vzhled
veřejných prostranství vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 2- Omezení činností
1) Na veřejném prostranství v části k.ú. obce Ratíškovice vymezeném v příloze č. 1 se
zakazuje táboření, umísťování jakýchkoliv dočasných přístřešků (stany, rybářské bivaky,
plachty napnuté mezi stromy), či jiných mobilních objektů typu maringotek, karavanů
apod.
2) Tábořením se rozumí činnosti spojené s možností přenocování v přírodě bez ohledu na to,
zda jde o přenocování pod přístřeškem nebo bez něho, přenocování v automobilu nebo
jiné formy.

Čl. 3- Výjimky
1) Pro ochranu před klimatickými vlivy při výkonu rybářského práva během povolené doby
lovu lze použít různé typy rybářských deštníků (včetně variant s bočnicemi). Jde o malé
přístřešky, které jsou rychle složitelné pohybem jednoho táhla.

2) Výjimka z Čl. 2 se uděluje na akce pořádané pobočným spolkem MRS Ratíškovice s
vysloveným uvedením "Na akci je povoleno táboření od…do…" na oznámení o pořádání
akce. Všechny akce, na kterých bude aplikována výjimka, je nutné předem oznámit
obecnímu úřadu Ratíškovice.

3) Výjimka z Čl. 2 se uděluje na akce pořádané rybářským kroužkem mládeže pobočného
spolku MRS Ratíškovice. Výjimka se vztahuje na akce písemně schválené výborem
pobočného spolku a platí pouze pro zapsané účastníky kroužku v daném roce, jejich
rodiče a vedoucí kroužku. Všechny akce, na kterých bude aplikována výjimka, je nutné
předem oznámit obecnímu úřadu Ratíškovice. (Stany by bylo vhodné označit štítkem
s razítkem obce)

4) Výjimku z čl. 2 lze udělit i pro konání jiných sportovních a kulturních akcí. Výjimku
povoluje obecní úřad Ratíškovice. Žádost musí být podána nejméně 14 pracovních dnů
před konáním akce.

Čl. 4- Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem xx.xx.xxxx.

-----------------------------------------

----------------------------------------

Místostarosta obce Ratíškovice

Starosta obce Ratíškovice

Vyvěšeno na úřední desce dne: xx.xx.xxxx
Sejmuto z úřední desky dne: xx.xx.xxxx
Za správnost:

Příloha č.1 (Vymezení územní platnosti vyhlášky)
Veřejná prostranství v lokalitě vodní nádrže Hliník, na něž se aplikuje tato vyhláška
se vymezují následovně:
Vodní plocha p.č. 3512 včetně okolních pozemků ležících uvnitř červeně
ohraničených oblastí na schématu níže. Jedná se o pozemky p.č. 3447/3, 3505/2,
3507/5, 3507/13, 3509, 3510/1, 3510/2 a 3520/1.

