OBEC LHOTA

Obecně závazná vyhláška
obce Lhota č. 1/2011.
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Lhota se na svém zasedání dne 23.3.2011 usneslo vydat podle
ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit trvalý pořádek v obci a zlepšení jejího
estetického vzhledu.
Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
2. Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství1 se rozumí činnost, v jejímž
důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky
nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných
prostranství. Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely této
vyhlášky rozumí zejména:
a) odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin2;
b) provozní kapalina, která unikla z dopravních prostředků při opravách a technických
závadách3;
c) roztok mycího prostředku, který odtekl při umývání karoserií nebo motorů
dopravních prostředků4;
d) materiály, které unikly při přepravě, vykládce, nakládce nebo při výjezdu vozidel ze
stavenišť nebo nezpevněných ploch (např. zemina, bláto, prach, pevná paliva,
stavební a jiné hmoty) 5;
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: „Veřejným prostranstvím jsou 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“
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e) výkaly, výměšky a odpadní vody6;
f) odpad z údržby zeleně, spadané plody, listí a kůra;
g) plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně (dále jen
"plakáty") umístěné mimo plochy k tomu určené;
3. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit.
4. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně
1. Vlastníci a uživatelé veřejné zeleně v obci jsou povinni zeleň udržovat formou
pravidelných sečí.
2. Povinnost podle předchozího odstavce je splněna, pokud jsou zabezpečeny
minimálně dvě seče v kalendářním roce, přičemž první seč musí být provedena do
31.5. příslušného roku. Druhá seč musí být provedena v závislosti na vegetačních
podmínkách, nejpozději však do 31.8. příslušného roku. Po provedené seči musí být
posekaná hmota odstraněna nejpozději do 5-ti dnů.
3. Povinnost podle odstavce 1 je splněna i tehdy, jestliže osoba uvedená v odstavci 1
nejpozději do 31.5. uzavře s obcí písemnou dohodu, kterou přenese odpovědnost za
provedení seče na obec. Obec je v takovém případě oprávněna vybírat za provedení
seče úhradu podle sazebníku obce.
4. V případě nesplnění povinnosti stanovené v odstavci 2 provede seč obec na náklady
vlastníka či uživatele.
5. Splnění povinností, uvedených v článku 3, odst. 1., 2. a 3., u veřejné zeleně v majetku
obce zajišťují pověření zaměstnanci obce.
6. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně.
7. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) přemisťovat veřejná zařízení, umísťovat plakáty, různé značky a jiné předměty na
stromy a rostliny a znehodnocovat plochy, které jsou předmětem ochrany dle této
obecně závazné vyhlášky např. zakládáním kompostů a odkládáním jiných
materiálů,
b) provádět bez souhlasu vlastníka či správce ve vymezených prostorách jakékoliv
územní a sadové úpravy včetně kosení trávy, prořezávání dřevin, vysazování
rostlin apod.
c) vjíždění a parkování vozidel.
d) poškozovat travnaté plochy, okrasné keře, dřeviny, zařízení nebo vybavení7,
e) stanovat, nocovat a rozdělávat oheň8.
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§ 47 odst.1 písm.d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
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8
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Čl. 4
sankce
1. Fyzickou osobu, která poruší tuto vyhlášku, lze postihnout dle zákona č.200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.9
2. Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která je podnikatelem
a právnické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní, tak, že naruší vzhled obce.10
3. Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 2, která
znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo
vyhrazené místo.11
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis
…………….
Titul Jméno Příjmení
místostarosta

Podpis
………………
Jméno Příjmení
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.3. 2011
Sejmuto z úřední desky dne: 12.4. 2011
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Př. § 47 odst.1 zákona č. 200/1990, o přestupcích: „Přestupku se dopustí ten, kdo
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství,
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení,
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 20 000 Kč, a za přestupek podle odstavce 1
písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.
Př. § 47b odst.1 zákona č. 200/1990, o přestupcích: „Přestupku se dopustí ten, kdo
d) neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.
Př. § 46 odst.2 „Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v
obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za přestupek
podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.“
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§ 58 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
§ 58 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

