MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU

Obecně závazná vyhláška
města Němčice nad Hanou
č.2/2015
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k
ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zelen ě
Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou se na svém zasedání dne 23. 6. 2015 usnesením
Č. 77/2014 - 2018/ZM usneslo vydat podle ust. § 10 písmo c) a ust. § 84 odst. 2 písmo h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 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").
2.

Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabránit poškozování veřejného prostranství
a veřejné zeleně, dosáhnout zlepšení životního
prostředí a zajistit zlepšení
estetického vzhledu města.

ČI. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství a nebránil či neznemožnil udržování čistoty veřejných prostranství.
2. Znečištěním
ulice či jiného veřejného prostranství se rozumí činnost, v jejímž
důsledku se na veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné
věci, které jsou v rozporu s účelem užívání veřejných prostranství.
Pro účely této vyhlášky se znečištěním rozumí zejména:
a) odhozené odpadky včetně nedopalků a obalů cigaret, žvýkaček, obalů
potravin a nápojů, zbytků potravin,
b) zvířecí exkrementy, tělesné výměšky,
c) jakákoliv jiná movitá věc bez ohledu na její rozměr a původ, způsobilá narušit
čistotu na veřejných prostranstvích

3. Kdo způsobí znečištění
neprodleně odstranit.
4.

ulice či jiného veřejného

prostranství, je povinen znečištění

V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

ČI. 3
Ochrana veřejné zeleně
1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných
sečí, a to minimálně 3x za období od dubna do října. Po provedené seči musí být
posekaná hmota odstraněna nebo zmulčována.
2.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil
zeleně.

znečištění

či poškození

veřejné

3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) jakýmkoliv způsobem poškozovat zeleň a zařízení, která jsou na veřejných
prostranstvích umístěna,
b) rozdělávat oheň, stejně jako poškozovat a znečišťovat životního prostředí.

ČI. 4
Zruiovaciustanoveni
Touto obecně závaznou

vyhláškou

se ruší obecně závazná

vyhláška

města č.1/2011

udržování čistoty a veřejného pořádku ve městě Němčice nad Hanou, ze dne 18.4.2011.

ČI. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Podpis

Podpis
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Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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