Město Blatná

Obecně závazná vyhláška
č. 7/ 2005
O ZABEZPEČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZELENĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA
Zastupitelstvo města Blatné se na svém zasedání dne 20.10.2005 usneslo vydat v souladu s § 10
písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou
vyhlášku:

ODDÍL I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět úpravy
1. Povinnost chránit životní prostředí a veřejnou zeleň se vztahuje na všechny fyzické a právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zdržují nebo podnikají na území obce.
2. Kdo znečistí nebo jiným způsobem naruší veřejnou zeleň obce, je povinen neprodleně ji uvést do
původního stavu.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejnou zelení se rozumí zeleň1 na veřejných prostranstvích2. Součástí této zeleně jsou též
nádoby se zelení a doplňková zařízení jako např. lavičky, osvětlení, sochařská díla v zeleni, apod.

ODDÍL II
OCHRANA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Čl. 3
Užívání veřejné zeleně
Na plochách veřejné zeleně je zejména 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 vyhlášky např.
zakládáním kompostů a odkládáním jiných materiálů,
b) vjíždět na veřejnou zeleň, odstavovat na veřejné zeleni různé předměty a mechanizmy (např.
přívěsné vozíky za osobní automobily) a upevňovat je ke stromům a keřům,
c) ničit a poškozovat zeleň,
d) stanovat.

Dle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 190/96 Sb. přílohy č. 2 vyhlášky se za zeleň považuje okrasná zahrada,
uliční a sídlištní zeleň, park a jiná plocha funkční a rekreační zeleně.
2
Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou 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.
1

ODDÍL III

REGULACE VOLNÉHO POHYBU ZVÍŘAT
Čl. 4
Pohyb zvířat
Zakazuje se vstup hospodářských zvířat na plochy veřejné zeleně.

ODDÍL IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 5
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět orgány obce,
respektive jejich pověření členové a městská policie.
2. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů3, pokud nepůjde
o jiný správní delikt nebo trestný čin.

Čl. 6
Zrušuje se
Vyhláška č. 3/1999 o ochraně životního prostředí a čistotě města Blatná.

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

…........................................
starosta města
Ing. Jiří Mikeš
Vyvěšeno:

Sňato:
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

..............................................
místostarosta města
Josef Hospergr

