Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně
a užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013 usnesením
č. 04/19Z/2013 usneslo vydat na základě § 10 písm. c) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Předmětem této vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství na území města, k ochraně a údržbě veřejné zeleně a pravidla
k užívání zařízení města sloužících veřejnosti.
2) Cílem této vyhlášky je zajistit estetický vzhled města a vytvořit tak příznivé podmínky pro život
obyvatel a návštěvníků města.
3) Veřejnými prostranstvími se pro účely této vyhlášky považují 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 (dále jen „veřejná prostranství“).

Čl. 2
Čistota ulic, jiných veřejných prostranství a veřejné zeleně
1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic, veřejných prostranství
a veřejné zeleně.
2) Znečištěním ulice, veřejného prostranství či veřejné zeleně se pro účely této vyhlášky rozumí,
např.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vysypávání a převracení odpadových košů, popelnic a kontejnerů;
vysypávání obsahu květinových kontejnerů a jiných nádob
plivání nebo odhazování nedopalků cigaret, žvýkaček a jiných zbytků;
rozptylování reklamních a obdobných letáků a materiálů;
umísťování reklamních upoutávek na stromy;
znečišťování ulic, jiných veřejných prostranství a veřejné zeleně výkaly domácích zvířat.

3) Kdo způsobí znečištění ulice, jiného veřejného prostranství, nebo veřejné zeleně, je povinen
znečištění neprodleně odstranit.
4) V případě znečištění ulice, jiného veřejného prostranství nebo veřejné zeleně výkaly zvířete,
odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
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Čl. 3
Ochrana a údržba veřejné zeleně
1) Veřejnou zeleň může každý užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu, především
ke krátkodobé relaxaci a odpočinku.
2) Vlastník veřejné zeleně je povinen po provedení seče veřejné zeleně odstranit posekanou
hmotu nejpozději do pěti dnů.
3) Na plochách veřejné zeleně je bez souhlasu vlastníka zakázáno:
a) jezdit a parkovat motorovými i nemotorovými vozidly, s výjimkou vozidel zabezpečujících
opravy, údržbu a čistotu veřejné zeleně a dále vozidel Městské policie Šluknov, Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru ČR, jednotek sboru dobrovolných hasičů a zdravotnické
záchranné služby, je-li vjezd na plochu veřejné zeleně nezbytný pro výkon služby (např.
hasební zásah),
b) rozdělávat oheň,
c) stanovat a tábořit.
4)

Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčeny povinnosti uložené zvláštními předpisy1).

Čl. 4
Užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
1) Za zařízení města sloužící potřebám veřejnosti jsou pro účely této vyhlášky považována dětská
hřiště, pískoviště a sportovní hřiště.
2) Zakazuje se vstupovat se zvířaty na plochy dětských hřišť, pískovišť a sportovních hřišť.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 Zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství ve městě Šluknov, ze dne 15.12.2005.

Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

............................................
Jiří Beneš
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

...........................................
Mgr. Eva Džumanová
starostka

…………….. 2013
…………….. 2013

1)

např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů, § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(„Přestupku se dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení.“), § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(„Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek.“)
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