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OBEC ČESKÉ MEZI ŘÍČÍ 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2011 

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně 
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 

 

Zastupitelstvo obce České Meziříčí se na svém zasedání dne 14. 4. 2011 usnesením č. 11 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 (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty 

ulic a jiných veřejných prostranství a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. 

 
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce. 

 
Čl. 2 

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství 
(„veřejným prostranstvím“- se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky)  

 
1. Používat veřejné prostranství je možné pouze k účelu, pro který je určeno. Používat veřejné 

prostranství k jinému účelu, než pro které je určeno, je v odůvodněných případech výjimečně 
možné na základě povolení Obecního úřadu.  
  

2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných 
prostranství. 

 
3. Zakazuje se: 

 
 

a) užívat veřejné prostranství pro nakládání a skládání materiálu, surovin a výrobků na dobu delší než 
24 hodin, 

b) skladovat materiály na místech, kde by byla ohrožena bezpečnost občanů či znemožněna volná 
průchodnost a dále na místech, kde jsou umístěna zabezpečovací a obslužná zařízení (např. 
hydranty, uzávěry plynu, uliční vpusti), 

c) parkovat vozidlo a skládat materiál tam, kde by byl znemožněn odvoz odpadků a čištění veřejného 
prostranství, 

d) parkování, stání a jízda s motorovým vozidlem po veřejném prostranství mimo vozovku, 
e) volné pobíhání psů na veřejném prostranství, znečišťování veřejného prostranství psími výkaly, 

vlastník nebo průvodce psa je povinen neprodleně znečištění veřejného prostranství odstranit. 
f) vodění psů na místa určená pro hraní dětí, 
g) vylepovat na nemovitostech ve vlastnictví obce reklamy a plakáty mimo vyhrazené vylepovací 

plochy, 
h) umísťovat přenosné reklamní stojany s vystaveným zbožím na veřejná prostranství, 
ch) při úklidu sněhu je zakázáno jeho hromadění na místech, která musí zůstat volná (např. místa 

přechodů pro chodce, zastávky veřejné dopravy, vjezdy do domů, místa pro zásobování 
provozoven, místa pro manipulaci se sběrnými nádobami na odpad, uzávěry plynu, vody, uliční 
vpusti). 
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4. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění 
neprodleně odstranit. 

 
 

Čl. 3 
Ochrana a údržba veřejné zeleně 

(„veřejnou zelení“ – se rozumí traviny, stromy, keře, květiny, trávníky osázené nebo volně rostoucí 
na veřejném prostranství a místech veřejně přístupných) 
 

1. Za ochranu a ošetřování veřejné zeleně je odpovědný Obecní úřad 
 

2. Za účelem zlepšení vzhledu obce, ochrany veřejné zeleně a v zájmu celkové čistoty obce se 
zakazuje: 

a) vjíždět na místa, která k tomu nejsou určená, poškozovat tím záhony, travnaté plochy, 
b) ničit zeleň, lámat větve, keře, trhat květiny a jiným způsobem poškozovat veřejnou zeleň, 
c) na místech veřejné zeleně parkování vozidel a odkládání vraků aut.  

 
3. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. 

Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně. Po provedené seči musí být posekaná hmota 
odstraněna nejpozději do tří dnů. 

 
4. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně. 

 
 

Čl. 4 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
V případě porušení této vyhlášky fyzickou osobou bude postupováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v porušení právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která 
je podnikatelem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. 5 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2011. 

 

 

 
 
……………………………. 

  
……………………... 

         Ing. Jan Rejchrt      Ing. Milan Žďárek 
          místostarosta              starosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 


