I
OBEC NOVÝ PŘEROV
Obecně závazná vyhláška Obce Nový Přerov
č.2/2010,
o čistotě veřejných prostranství

a ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo obce Nový Přerov se na svém zasedání dne 24.6.2010 usnesením
5) usneslo
vydat podle ust. § 10 písmo c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona
128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
č.

č.

ČI. 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 ochranu a zlepšení estetického vzhledu
obce.
ČI. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
pro stranství.
2.

Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí
zejména:
odhazování nedopalků, smetí, papírů, obalů, zbytků jídla a jiných odpadků mimo
odpadkové koše
odhazování krmiva pro zvířata a ptactvo
znečišťování splaškovými vodami a jinými závadnými a znečišťujícími látkami
znečištění způsobená chovanými zvířaty
skládání stavebních materiálů a jiných věcí
poškozování a znečišťování porostů, zařízení a vybavení ve veřejné zeleni
poškozování veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení

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.

Čt 3
Ochrana veřejné zeleně
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil
zeleně.
2. Na
a)
b)
c)
d)
e)

znečištění či poškození veřejné

plochách veřejné zeleně je zakázáno:
Odstraňovat letorosty rostlin a stromů
Vysazovat rostliny a dřeviny bez předchozího souhlasu vlastníka pozemku
Vjíždět vozidly
Rozdělávat oheň
Stanovat

3. Ošetřování veřejné zeleně provádí výhradně vlastník, případně fyzické a právnické
osoby jí pověřené.

4. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen travnaté plochy udržovat formou
pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 3 x ročně, v období od dubna do října
toho roku.

Čt 4
Účinnost
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.7. 2010.
2. Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky pozbývá platnosti OZV
Č. 1/1991 o čistotě, pořádku, veřejných skládkách a prostranstvích v obci Nový Přerov.
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Na úřední i elektronické úřední desce Obce Nový Přerov
vyvěšeno dne: 28.6.2010
sňato dne:
13.7.2010

