Obec ÚLIBICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce
sloužících potřebám veřejnosti

Zastupitelstvo obce Úlibice se na svém zasedání dne 5. 9. 2014 usnesením č. 3/2014
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“) a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.
3. Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň přístupná každému
bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
4. Veřejným zařízením je zařízení ve vlastnictví obce sloužící k uspokojování potřeb
veřejnosti (např. lavičky, autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště, kontejnery
umístěné na veřejném prostranství apod.).
5. Veřejnou zelení se rozumí zejména ucelené soubory stromů, keřů, travnatých
a květinových
ploch, trávníky a květinové záhony nacházející se na veřejném
prostranství.
Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
2. Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí
znečištění
zeminou, stavebním odpadem, jiným odpadem včetně biologického
odpadu, zvířecími výkaly, zbytky posečené trávy, větvemi a dalším materiálem.
3. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství včetně veřejné zeleně, 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 pod dohledem.

Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně a zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
2. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) trhat květiny a plody okrasných dřevin, nebo jinak ničit květiny vysázené v nádobách,
b) lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a jiné části veřejné zeleně,
c) zajíždět nebo jezdit motorovými vozidly, motocykly, přívěsnými vozíky nebo jízdními
koly na plochách veřejné zeleně,
d) parkovat motorová vozidla, motocykly a přívěsné vozíky na plochách veřejné zeleně,
e) rozdělávat oheň,
f) tábořit,
g) umísťovat kříže, svíčky a náhrobní kameny.
3. Zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti lze užívat v zájmu zachování jejich funkčnosti,
daného účelu a pouze způsobem odpovídajícím jejich účelu a stavu. Při užívání těchto
zařízení je povinností všech osob udržovat pořádek, čistotu a upustit od jednání nebo
činností, při kterých by mohlo dojít k narušení jejich funkčnosti, vzhledu nebo daného
účelu.
Je zakázáno přemísťovat lavičky, odpadkové koše, hrací prvky pro děti a další
přemístitelná zařízení na jiná místa, než kde byly umístěny.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2013 k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně, která byla účinná od 1. 1. 2013.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.
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