OBEC LETY
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2011

k zajištění veřejného pořádku, udržování čistoty veřejných
prostranství a k ochraně veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Lety schválilo dne 28.04.2011 na základě § 10 písm. c) a
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Předmětem této vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně na území obce Lety.
(2) Cílem této vyhlášky je dále ochrana veřejného pořádku, zajištění pokojného
soužití, péče o estetický vzhled obce a ochrana majetku.
Článek 2
Vymezení pojmů
(1) Veřejným prostranstvím se rozumí náves, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, specifikované pro účely této vyhlášky
v mapce (příloha číslo1 této vyhlášky).
(2) Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky,
květinové záhony, stromy, keře, zeleň podél komunikací a ve vnitroblocích bytových
domů, apod.) uspořádané v menších či větších, zpravidla vícefunkčních
kompozicích, doplňující obytné prostředí (zejména plochy určené k trávení volného
času) na veřejném prostranství.
(3) Veřejným pořádkem v obci se rozumí stav, který umožňuje klidné a pokojné
soužití občanů a návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti
osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé
životní prostředí.
(4) Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec
spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. lavičky, odpadkové koše,
stojany s koši, stojany na kola, sportovní plochy, pískoviště, dětská hřiště, označení
ulic a informační označníky, výlepové plochy, sloupy veřejného osvětlení).
(5) Čistotou a pořádkem se obecně rozumí stav, kdy je povrch ulice či jiného
veřejného prostranství zbaven zejména smetků, odpadků a jiných nečistot. Za
znečištění se nepovažuje použití posypových materiálů k zajištění schůdnosti
veřejného prostranství v zimním období.
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Článek 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
(2) Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky
rozumí zejména:
a) ponechávaní a odhazování odpadů všeho druhu, zejména papírů, obalů,
zbytků jídel, nedopalků cigaret,
b) znečišťování tekutinami, zejména splaškovými vodami a podobnými látkami,
které by mohly způsobit kontaminaci vody či vodních zdrojů,
c) opravy motorových i nemotorových vozidel mimo nenadálé poruchy,
d) převracení sběrných nádob a rozhazování jejich obsahu,
e) přemísťování, odstraňování a poškozování veřejného zařízení obce,
f) vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo k tomu určené plochy,
g) znečišťování zdí, plotů, viditelných ploch staveb, chodníků a vozovek nápisy
a malbami, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě
zaměřeného podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená
reklama a předem povolené akce (např. soutěže dětí v malování),
h) znečištění způsobené zvířaty,
i) znečištění povrchu vozovek auty a stroji při výjezdu ze stavby či stavebního
pozemku.
(3) Vlastníci nebo uživatelé pozemků zařazených touto vyhláškou do veřejného
prostranství jsou povinni udržovat pozemky ve stavu, nenarušujícím veřejný
pořádek, zejména vzhled obce.
(4) Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni zajišťovat čistotu v okolí svých
provozoven a zařízení, udržovat štíty, výklady, rolety a reklamní poutače svých
provozoven a zařízení ve stavu, nenarušujícím vzhled obce.
Článek 4
Odpovědnost za udržování čistoty veřejných prostranství
(1) Znečišťování veřejných prostranství je zakázáno. Každý je povinen se chovat tak,
aby nezpůsoboval znečištění veřejného prostranství, a pokud takovéto znečištění
způsobí, je povinen ho neprodleně odstranit.
(2) Za čistotu veřejného prostranství odpovídá jeho vlastník, a pokud bylo povoleno
zvláštní užívání tohoto prostranství, odpovídá jeho uživatel.
(3) Znečištění způsobené vylepováním plakátů, letáků a jiných oznámení mimo
místa k tomu určená je povinen neprodleně odstranit vlastník. Vlastník má právo na
náhradu škody vůči původci znečištění.
(4) Za znečištění veřejného prostranství způsobené zvířaty, odpovídá vlastník zvířete
nebo osoba o ně pečující.
(5) Osoba odpovědná za zabezpečování čistoty veřejného prostranství může
zabezpečování čistoty veřejného prostranství, chodníku, budovy, pozemku zajistit
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smluvně prostřednictvím jiného subjektu. Tím se však nezbavuje odpovědnosti za
zabezpečování čistoty.
Článek 5
Ochrana veřejné zeleně a veřejných ploch
(1) Touto vyhláškou se stanoví práva a povinnosti vlastníků, správců a uživatelů
veřejné zeleně.
(2) Na plochách veřejné zeleně je jejich správce nebo vlastník povinen udržovat
čistotu a pořádek travnaté plochy. Nejméně dvakrát za rok posekat v závislosti na
vegetačních podmínkách a posekanou hmotu z pozemku odstranit, vyjma
mulčování.
(3) Vymezení veřejné zeleně na území obce Lety, na kterém jsou uloženy povinnosti
dle odst. 2 a 3 tohoto ustanovení, je uvedeno v grafické podobě jako příloha číslo 2
této vyhlášky, jako zeleně označená místa.
(4) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně.
(5) Vysazování zeleně na veřejných plochách, zvláště v místech, kde brání ve
výhledu v místě křížení místních komunikací nebo zužuje šíři místních komunikací,
vymezování okrajů komunikací předměty, které snižují bezpečnost dopravy a
chodců, je zakázáno.
(6) Na plochách veřejné zeleně je zejména zakázáno:
a) vstupovat a vjíždět do květinových záhonů,
b) poškozovat a znečišťovat veřejnou zeleň,
c) stavět stany a rozdělávat ohně,
d) provozovat sportovní, kulturní a jinou činnost, pokud to není v souladu s
účelem, kterému předmětná plocha slouží a nebo užívání bylo povoleno obcí
Lety,
e) vjíždět a parkovat motorovým vozidlem, není-li to nezbytně nutné pro
provádění údržby veřejné zeleně a jízdními koly,
f) uvazovat nebo jinak upevňovat přívěsné vozíky, obytné přívěsy nebo
jednostopá vozidla k veřejné zeleni, nebo k zařízením obce, kromě zařízení k
tomuto účelu určené,
g) provádět svévolné výsadby okrasných dřevin a užitkových rostlin a
h) provádět svévolnou údržbu veřejné zeleně.
(7) Kdo znečistí plochu veřejné zeleně, je povinen ji uvést do řádného stavu. Pokud
tak neučiní, bude úprava provedena po předchozí výzvě na jeho náklady.
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Článek 6
Sankce
(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle
zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
(2) Zaviněná porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat dle
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

………………………………………
starosta obce
Jiří Hudeček

…………………………………….
místostarostka obce
MUDr. Jaroslava Rezková

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.5.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 31.5.2011

Příloha číslo 1: mapa veřejných prostranství
Příloha číslo 2: plochy veřejné zeleně
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