OSADNÍ ŘÁD REKREAČNÍ OBLASTI OBCE ČERNÍNY
Pro chatové osady

VIDLAK, HETLÍN, SKŘIVANEK, ZDESLAVICE, BAHÍNKO
PŘEDBOŘICE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osadní řád je vydáván pro zajištění příjemných podmínek pro
rekreaci,
pro udržení čistého, zdravého životního prostředí a ochranu okolní
přírody.

ZÁSADY OSADNÍHO ŘÁDU
1.Osadní řád se v plném rozsahu vztahuje
chalup,rekr.
zařízení a jejich uživatele.

na majitele chat,

2. Majitelé nemovitostí jsou povinni udržovat své objekty, parcely
a okolí
v dobrém stavu- ve smyslu stavebním, hygienickém i estetickém.
3. Pro dobré soužití je třeba dodržovat následující zásady:
- chovat se toleratně a slušně k ostatním osadníkům
- neobtěžovat sousedy nadměrným hlukem
- dodržovat v období od června do srpna noční klid od
22,00 hod.
4. Motorová vozidla se mohou v osadách pohybovat jen po veřejných a
příjezdových komunikacích: Maximální rychlost je omezena na 30
km/hod.
5. Vozidla majitelů chat a jejich uživatelů lze parkovat pouze na
parcelách
jejich objektů. Komunikace kolem chat musí zůstat volné pro
bezproblémový
průjezd vozidel hasičů, lékař, pomoci, policie a pro vozy
technické obsluhy.
Zachovaný volný jízdní pruh musí být široký nejméně 3 m.
6. Koupat psy v rybnících je zakázáno.
7. Provozování vodních sportů nesmí rušit ani ostatní
osadníky
a návštěvníky při koupání.

občany,

8 Nedoporučuje se provozovat sportovní hry mimo pozemky chat.
Provozování
her na komunikacích v osadě je zakázáno.
9. Stanování a tábořeni mimo pozemky chat je zakázáno.
10.Osadníci jsou povinni chránit životní
lesní
a zemědělskou půdu, veškeré porosty a

prostředí, nepoškozovat
chránit zvěř. Je zakázáno

jakoukoli
formou znečišťovat vodní plochy a toky.
11 Každá chata musí být vybavena chemickým WC nebo nepropustnou
odpadní
jímkou bez přepadu odpovídající stavebním předpisům. Obecní úřad
si
vyhrazuje právo požadovat od majitelů objektů doklady,
prokazující
vyvážení jímky v souladu s platnými předpisy.
12. Všichni osadníci jsou povinni dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o
odpadech a příslušné vyhlášky. V osadách jsou vyhrazena místa
s umístěnými kontejnery a nádobami na odpad, které se
pravidelně
vyvážejí. Je zakázáno odkládat odpad mimo tyto nádoby. Svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu se bude provádět 1x ročně.
Termín
bude osadníkům oznámen s patřičným předstihem. Pouze v tento den
je
možno ukládat odpad vedle kontejnerů.
13. Všichni osadníci jsou povinni dodržovat zák.č. 86/2002 Sb.
ochraně
ovzduší, zejména:
§ 3. ods.4 Zák. - zákaz spalování jiných látek než určuje
výrobce topidla
§ 3. ods.5 Zák. - v otevřených ohništích, krbech a gril.
zařízeních
je dovoleno spalovat pouze suché dřevo, dř. uhlí.

o

14. Osadníci jsou povinni dodržovat zásady prevence proti vzniku
požáru. Majitelé chat musí udržovat v řádném technickém stavu
topeniště, komíny, lapače jisker, elektrická a jiná zařízení.
15. Majitelé chat a jejich uživatelé musí udržovat živé ploty
včasným
stříháním,aby větve nepřesahovaly nad komunikace.
Všichni majitelé chat a jejich uživatelé se musí řídit nejen
tímto
osadním řádem, ale i případnými dalšími pokyny Obecního úřadu
v Černínách, policie a lesní správy.
Příjemný pobyt v krásném prostředí rekreační oblasti Černíny
přeje
Obec Černíny
- starosta
Juna
František
Schváleno Zastupitelstvem obce Černíny dne 27.6.2002.

