OBEC NARYSOV
Obecně závazná vyhláška č. 03 / 2015
o čistotě ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o pohybu psů
na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Narysov se na svém zasedání dne 22. 6. 2015 usnesením č.5, usneslo vydat

na základě § 10, § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o čistotě ulic a jiných
veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o pohybu psů na veřejném prostranství.
Díl I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Základní ustanovení
(1)

(2)
(3)

Tato obecně závazná vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které
se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Narysov, dále podnikatelů a právnických
osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost.
V souladu se všeobecným zájmem veřejného pořádku ve městě se stanovují opatření
k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně.
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
Čl. 2
Základní pojmy

(1)

(2)

(3)

(4)

Veřejným prostranstvím jsou chodníky, veřejná zeleň, hřiště. Za veřejná prostranství se
považují i tyto další prostory přístupné každému bez omezení, zejména: náves,
komunikace, chodníky, zastávky autobusové dopravy. Součástí veřejného prostranství
jsou i veřejná zařízení obce.
Čistotou a pořádkem se obecně rozumí stav, kdy je povrch ulice či jiného veřejného
prostranství zbaven odpadků a jiných nečistot. Za znečištění se nepovažuje použití
posypových materiálů k zajištění schůdnosti veřejného prostranství v zimním období.
Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce a slouží k uspokojování
potřeb veřejnosti (např. lavičky, odpadkové koše, stojany s koši, stojany na kola,
sportovní plochy, pískoviště, dětská hřiště, označení obce, výlepové plochy, sloupy
veřejného osvětlení.
Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky,
květinové záhony, stromy, keře, zeleň podél komunikací a uspořádané v menších či
větších, zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zejména
plochy určené k trávení volného času) na veřejném prostranství.

DÍL II
Udržování čistoty veřejného prostranství
Čl. 3
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsoboval znečištění veřejného prostranství.
Za znečištění veřejného prostranství způsobené zvířaty odpovídá chovatel nebo osoba
doprovázející toto zvíře.
Chovatelé jsou povinni zajistit, aby drůbež a jiné hospodářské zvířectvo se
nepohybovalo na veřejném prostranství.
Nakládat a skládat materiál na veřejném prostranství je dovoleno jen na nezbytně
nutnou dobu, a to pouze tehdy, nelze-li toto provést bez zvláštních potíží jinde. Sypké
materiály musí být přitom zajištěny tak, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou
nebo jinak do okolí, ani splachovány do vodních toků.
Provozovatelé stánků, kiosků a obchodů jsou povinni opatřit si dostatečné množství
odpadových nádob a mají povinnost zabezpečit jejich pravidelné vyprazdňování.
) Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí
konaných na veřejném prostranství jsou povinni v místech jejich konání umísťovat
dostatečný počet sběrných nádob na odpad a zabezpečit odvoz a odstranění v nich
shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných nádob a zajistit úklid
prostranství po ukončení akce.
Pro udržení čistoty veřejných prostranství se zejména zakazuje:
a) vysypávat a převracet odpadkové koše, popelnice a kontejnery;
b) odhazovat nedopalky cigaret, žvýkaček a jiných zbytků mimo nádoby k tomu
určené (např. odpadkové koše a popelnice);
c) vylepovat nebo rozptylovat plakáty a letáky mimo místa k tomu určená;
d) odhazovat (umísťovat) krmiva zvířatům a ptactvu (např. holubům, toulavým psům
a kočkám) s výjimkou krmení ptactva v krmítkách a vodního ptactva;
e) ponechávat na místě znečištění (tuhé exkrementy), které způsobilo doprovázené
zvíře.
DÍL III
Ochrana veřejné zeleně
Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1)

Na veřejné zeleni se zakazuje:
a)

poškozovat a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení v zeleni jízdou na zvířatech,
kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových
prostředcích;

b)

vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech

c)

odhazovat hořící nebo doutnající předměty, rozdělávat a udržovat otevřené ohně;

DÍL IV
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Čl. 5
(1)

V zájmu zajištění veřejného pořádku lze na těchto veřejných prostranství: ulice, místní
komunikace a zeleň podél komunikací - vodit psy pouze na vodítku a vyjma malých plemen
opatřit psa náhubkem.

(2)

Při konání akcí, na kterých je přítomno větší množství osob (např. shromáždění, sportovní
a kulturní akce konané na veřejném prostranství), je pohyb psů dovolen pouze na vodítku
a s náhubkem.

(3)

Zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství a veřejná zařízení:
dětská pískoviště, hřiště a místa označená upozorněním o zákazu vodění zvířat.

(4)

Ustanovení tohoto článku se nevztahují na pohyb slepeckých, zdravotnických a pečovatelských
psů.

DÍL V
Závěrečná ustanovení
Čl. 6
Společná ustanovení
(1)

Ten, kdo znečistí nebo poškodí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou
zeleň, je povinen neprodleně zajistit na svůj náklad odstranění znečištění a uvést jej do
řádného stavu.

(2)

Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických
osob stanovené zvláštními právními předpisy.
Čl. 7
Sankční ustanovení

(1)

(2)

(3)

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno
jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních
předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
Zaviněná porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění.
Kontrolu dodržování povinností, vyplývajících z této vyhlášky, provádí zastupitelstvo
obce, případně další osoby na základě pověření.

Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce, tedy dnem
7. července 2015.

Škvárová Michaela
místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 6. 2015
Sejmuto z úřední desky dne:

Petýrková Vlasta
starostka obce

