MĚSTO JÍLOVÉ
Obecně závazná vyhláška č. 7/2009
o udržování čistoty veřejných prostranství,
ochraně životního prostředí a
ochraně veřejné zeleně na území města
Zastupitelstvo města Jílového na svém zasedání dne 20. 10. 2009 usnesením č 28 se usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. c), § 34 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích), tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanoví podmínky a postupy 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 na území města Jílového.
2. Cílem této vyhlášky je zajistit jeho estetický vzhled a vytvořit tak příznivé podmínky pro
život obyvatel a návštěvníků města.
Článek 2
Vymezení pojmů pro účely této vyhlášky
1. Veřejným prostranstvím jsou 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)
2. Veřejnou zelení2) se rozumí zeleň v zástavbě a ostatní veřejná zeleň. Součástí veřejné
zeleně jsou její prvky , zejména parky a sady, stromořadí, trávníky, záhony, okrasné
zahrady, sídlištní zeleň, zeleň na náměstích či ulicích, včetně zeleně v přenosných
nádobách, jakož i jednotlivé stromy, keře, květiny a jiné rostliny rostoucí na veřejných
prostranstvích.
3. Čistotou se obecně rozumí stav, kdy je povrch veřejného prostranství zbaven smetků,
odpadů a ostatních nečistot tak, aby byl zajištěn pořádek a dobrý vzhled veřejného
prostranství.

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2)

§ 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Článek 3
Opatření k zajištění čistoty veřejných prostranství
1. Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku
se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci,
které takové prostranství znečistí.
2. Každý je ze zákona povinen chovat se tak, aby neznečišťoval ulice nebo jiná veřejná
prostranství.3)
3. Ochrana veřejných prostranství je zajištěna i dalšími zvláštními zákony.4)
4. Ze zvláštních předpisů vyplývá povinnost neznečišťovat veřejné prostranství a při jeho
znečištění takové znečištění neprodleně odstranit původcem znečištění. V případě
znečištění veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba,
která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
5. Ze zvláštních předpisů5) vyplývá povinnost vlastníků nebo uživatelů veřejných
prostranství zajišťovat udržování těchto prostranství, aby nedocházelo k narušení vzhledu
obce.
Článek 4
Způsob provádění čištění veřejných prostranství
1. Uliční smetky ukládají osoby provádějící čištění ulic a jiných veřejných prostranství
do vlastních sběrných nádob nebo přímo do přepravních prostředků.
2. Při provádění čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí docházet k smetání či
shrnování odpadu a nečistoty do vozovek, do kanalizačních vpustí, ochranných mříží
okolo stromů, na okolní pozemky, do veřejné zeleně, do sklepních oken a větracích
šachet, pod zaparkovaná vozidla či do silniční vegetace6 ). Osoba provádějící čištění ulic a
jiných veřejných prostranství musí učinit rovněž přiměřená opatření proti vyvolání
prašnosti.
3. Další povinnosti upravují zvláštní předpisy (např. povinnost učinit přiměřená opatření
k minimalizaci narušení schůdnosti a sjízdnost během čištění).

3)

§ 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

4)

např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o
změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů aj.
5)

§ 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 47b odst. 1
písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
6)

§ 47 odst. 1 písm. d) a h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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4. Problematika dopravního značení a další náležitosti související s blokovým čištěním jsou
upraveny zvláštním předpisem.7)
Článek 5
Ochrana veřejné zeleně
1. Každý je ze zákona povinen chovat se tak, aby veřejnou zeleň neznečišťoval 8),
nepoškozoval či neničil.9)
2. Ve veřejné zeleni je bez souhlasu vlastníka10) veřejné zeleně nadto zakázáno:
a) provádět úpravy a výsadbu veřejné zeleně,
b) vstupovat na plochy květinových záhonů, upevňovat jakékoliv předměty k dřevinám
a rostlinám,
c) stanovat a nocovat,
d) rozdělávat a udržovat otevřené ohně,
e) umisťovat jakákoliv zařízení.
3. Veřejnou zeleň může každý užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu, především ke
krátkodobé rekreaci a odpočinku.
4. Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčeny povinnosti uložené zvláštními předpisy.11)
Článek 6
Plakátování
(1) Umisťovat plakáty lze pouze na plochách k tomu určených. Za takové plochy se považují
plochy, které jsou označeny identifikačními údaji vlastníka (nájemce) takové plochy
(zařízení) pro vylepování plakátů. Identifikačními údaji jsou:
a) u fyzických osob nepodnikajících – jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu,
telefonní číslo pro operativní spojení;
b) u fyzických osob podnikajících – jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační
číslo (IČ) a telefonní číslo pro operativní spojení;
c) u právnických osob – název, sídlo, identifikační číslo (IČ) a telefonní číslo pro
operativní spojení.
(2) Vlastník (nájemce) určené plochy je povinen zabezpečovat odstranění sejmutých,
uvolněných nebo stržených plakátů.
(3) Ustanovení odst. 1 a 2 se nevztahuje na plakátování, které nemá dopad na veřejné
prostranství.
7

) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
8)

§ 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

9)

§ 47 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

10

) § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

11)

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
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(4) Plakátování je možné pouze na plakátovacích plochách v majetku města, které jsou
uvedeny v příloze č. 1) této vyhlášky.

Článek 7
Kontrola
Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky provádí Městská policie Jílové a
další pověření zaměstnanci města.
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jílového č. 3/2003 O udržování čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání
zařízení města sloužící potřebám veřejnosti.
Článek 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.

............................................
Petr Schlösinger v.r.
starosta

............................................
Mgr. Václav Zibner v.r.
místostarosta

10. 12. 2009
Vyvěšeno na úřední desce dne: .................................
28. 12. 2009
Sejmuto z úřední desky dne: ...................................
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příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města č. 7/2009 - Plakátovací plochy

poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

č.
571
574
578
570
1591
573
577
576
575
1592

město
Jílové
Jílové
Jílové
Jílové
Jílové
Jílové
Jílové
Jílové
Jílové
Jílové

lokalita
ul. Javorská (viadukt)
Kamenec
ul. Lipová
Mírové náměstí (kino)
Mírové náměstí (Městský úřad)
Modrá – ul. Teplická
Nábřeží
Sněžník
ul. Teplická (stadion)
ul. Teplická (zastávka BUS)
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tvar
deska
deska
deska
válec
deska
deska
válec
deska
deska
deska

