OBEC VĚDOMICE
Obecně závazná vyhláška č 1/2010,
o ochraně veřejné zeleně a plakátování na území obce
Zastupitelstvo obce Vědomice na svém zasedání dne 14. června 2010 usnesením
č.314/23/2010 se usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c), § 35 a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1.

Tato vyhláška stanoví postupy k ochraně veřejné zeleně, jakož i povinnosti k její údržbě.
Vyhláška rovněž stanoví pravidla pro plakátování v obci a užívání plakátovacích ploch
obce sloužících potřebám veřejnosti.

2.

Cílem této vyhlášky je zajistit estetický vzhled obce a vytvořit tak příznivé podmínky pro
život obyvatel a návštěvníků obce.
Článek 2
Vymezení pojmů pro účely této vyhlášky

1.

Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, 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.[1])

2.

Veřejnou zelení[2]) se rozumí zeleň v zástavbě a ostatní veřejná zeleň. Součástí veřejné
zeleně jsou její prvky, zejména parky a sady, stromořadí, trávníky, záhony, okrasné
zahrady, sídlištní zeleň, zeleň na náměstích či ulicích, včetně zeleně v přenosných
nádobách, jakož i jednotlivé stromy, keře, květiny a jiné rostliny rostoucí na veřejných
prostranstvích.
Článek 3
Ochrana veřejné zeleně

1.

Každý je ze zákona povinen chovat se tak, aby veřejnou zeleň neznečišťoval[3]),
nepoškozoval či neničil.[4])

2.

Ve veřejné zeleni je bez souhlasu vlastníka[5]) veřejné zeleně nadto zakázáno:
a) vstupovat na plochy květinových záhonů,
b) upevňovat jakékoliv předměty k dřevinám a rostlinám,
c) vjíždění a parkování vozidel.

3.

Veřejnou zeleň může každý užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu, především ke
krátkodobé rekreaci a odpočinku.

4.

Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčeny povinnosti uložené zvláštními
předpisy.[6])
Článek 4
Údržba veřejné zeleně
Každý vlastník pozemku, na kterém se nachází veřejná zeleň, je povinen kromě zákonných
povinností[7]) zajistit zejména:
a) pravidelné posekání rostlinného porostu vždy nejpozději do 31. května, 31. července a
30. září kalendářního roku;
b) úklid posekané rostlinné hmoty nejpozději do 3 dnů po seči;
c) vyhrabání a úklid listí vždy do 15. listopadu a 20. prosince kalendářního roku.
Článek 5
Plakátování
(1) Umisťovat plakáty lze pouze na plochách k tomu určených. Za takové plochy se považují
plochy, které jsou označeny identifikačními údaji vlastníka (nájemce) takové plochy
(zařízení) pro vylepování plakátů. Identifikačními údaji jsou:
a) u fyzických osob nepodnikajících – jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu,
telefonní číslo pro operativní spojení;
b) u fyzických osob podnikajících – jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační
číslo (IČ) a telefonní číslo pro operativní spojení;
c) u právnických osob – název, sídlo, identifikační číslo (IČ) a telefonní číslo pro
operativní spojení.
(2) Vlastník (nájemce) určené plochy je povinen zabezpečovat odstranění sejmutých,
uvolněných nebo stržených plakátů.
(3) Ustanovení odst. 1 a 2 se nevztahuje na plakátování, které nemá dopad na veřejné
prostranství.
(4) Plakátování je možné po předchozím souhlasu Obecního úřadu Vědomice též na
plakátovacích plochách v majetku obce, které se nacházejí:
a) na p.p. 302/1 v ulici Roudnické
b) na p.p. 132/3 v ulici Na Zavadilce
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

