Město PETŘVALD
č.

4/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
k zabezpečení čistoty veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo města Petřvald se usneslo dne 28.6.2006 vydat v souladu s § 10 písm. c, § 84
odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Účel vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (“dále jen vyhlášky“) je stanovení povinností
k zabezpečení čistoty veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně na území města
Petřvaldu.

Čl. 2
Rozsah působnosti vyhlášky
Ustanovení této vyhlášky upravuje povinnosti fyzických a právnických osob k zabezpečení
čistoty veřejného prostranství a ochraně veřejné zeleně na území města Petřvaldu.

Čl. 3
Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím - se pro účely této vyhlášky ve smyslu § 34 zák. č. 128/2000
Sb. v pl. znění rozumí veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2) Veřejnou zelení - se pro účely této vyhlášky rozumí zeleň přístupná bez omezení
každému, zejména zeleň na veřejných prostranstvích (např.uliční zeleň, sídlištní zeleň,
park, stromořadí a jednotlivě nebo ve skupinách rostoucí stromy, keře a květinová
výsadba, dále jsou to i sadovnické doplňky jako jsou lavičky, dětská herní zařízení,
nádoby pro výsadbu květin).
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Čl. 4
Znečišťování veřejného prostranství
1) Za znečišťování veřejného prostranství se považuje každá činnost, která narušuje
čistotu, pořádek a dobrý vzhled veřejného prostranství.
2) Znečišťováním veřejného prostranství je zejména :
a) ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů mimo místa k tomu určená
b) znečišťování způsobené exkrementy hospodářskými a domácími zvířaty

Čl. 5
Užívání veřejné zeleně
1) Veřejnou zeleň je dovoleno užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu.
2) Povinností osob při užívání veřejné zeleně je zachovávat čistotu a pořádek a vyvarovat se
všeho, co by vedlo k jejímu poškození.
3) Kdo znečistí nebo poškodí veřejnou zeleň, je povinen uvést ji do řádného stavu.
4) Ve veřejné zeleni je zakázáno:
a) Poškozovat a znečišťovat trávníky, záhony a ostatní objekty veřejné zeleně
b) Poškozovat stromy a keře, odcizovat a trhat květiny
c) Vjíždět vozidly do ploch veřejné zeleně a parkovat na nich
d) Pořádat akce, které by mohly veřejnou zeleň poškodit nebo narušit její užívání
e) Provádět jakékoliv úpravy a výsadby na pozemcích ve vlastnictví města Petřvald, bez
jeho souhlasu.

Čl. 6
Společná ustanovení
1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek1 nebo
jiný správní delikt2, nejde-li o trestný čin.
2) Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správních deliktů podle této vyhlášky provádí
pověření zaměstnanci města Petřvald.

1

2

ust. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ust. § 58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2006.

Ing.Václav Holeček
starosta města

Jarmila Skálová
místostarostka
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