Město Zubří
Obecně závazná vyhláška
města Zubří
č. 4/2019
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zastupitelstvo města Zubří se na svém zasedání dne 29.8.2019 usnesením č. ZM 5/08
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“) na území města Zubří.
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu města a
zajištění zdravého životního prostředí.

Čl. 2
Vymezení pojmu
Pro účely této vyhlášky se veřejnou zelení rozumí ta část zeleně, která se nachází na
území města Zubří, která je přístupná každému bez omezení, a to zejména zeleň na
veřejných prostranstvích, stromořadí a také jednotlivé rostoucí stromy a keře,
doprovodná zeleň a travnaté plochy u komunikací.
Čl. 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství se postihuje podle zvláštního předpisu1).
Čl. 4
Ochrana zeleně, travnatých ploch
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění, či poškození veřejné
zeleně.
2. Vlastníci a uživatelé veřejné zeleně ve městě Zubří jsou povinni zeleň udržovat
formou pravidelných sečí nebo případným mulčováním.
3. Povinnost podle předchozího odstavce je splněna, pokud jsou zabezpečeny
minimálně dvě seče v kalendářním roce, přičemž
- první seč musí být provedena do 30.6. kalendářního roku
- druhá seč musí být provedena do 31.8. kalendářního roku.
4. Úklid pozemku, tzn. zejména hrabání a odvoz posečené trávy, bude proveden do tří
dnů po provedené seči.
5. Je zakázáno vjíždět na veřejnou zeleň motorovými a přípojnými vozidly mimo plochy,
které jsou pro tento účel určeny, vytrhávat rostliny, vyšlapávat pěšiny v travnatých
plochách a poškozovat dřeviny, s výjimkou pravidelné údržby.
______________________________________
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6. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno provádět svévolné výsadby okrasných
dřevin a užitkových rostlin.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

………………………….

………………
Aleš Měrka
místostarosta

Ing. Lubomír Vaculín
starosta

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