Město Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2019
ze dne 28. ledna 2019,
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně
Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 28. ledna 2019 usnesením č. 75/2019/ZM usneslo
vydat na základě § 10 písm. c) a § 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 vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně veřejné zeleně na území města Příbram.
(2) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zajištění čistoty a ochrany veřejné zeleně,
zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje vytváření příznivých podmínek pro život
ve městě a vytváření estetického vzhledu města.
Čl. 2
Vymezení pojmů
(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 prostoru1).
(2) Veřejnou zelení se rozumí ta část veřejného prostranství, kterou tvoří plochy s dřevinami, travinami,
květinami, bylinami a jejich společenstvy přirozeně nebo uměle vyvinutými. Součástí veřejné zeleně jsou
i samostatně rostoucí stromy či keře, jakož i přenosné nádoby s vysazenou zelení, pokud tyto rostou,
nebo jsou umístěny na veřejném prostranství.
Čl. 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.
(2) Znečišťováním veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí jednání nebo opomenutí osoby,
v jehož důsledku dojde ke znečištění veřejného prostranství pevnou nebo tekutou látkou, příp. jinou věcí
způsobilou narušit účel užívání veřejného prostranství nebo jeho vzhled.
(3) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
(4) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto
znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Čl. 4
Ochrana veřejné zeleně
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
(2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) vstupovat na květinové záhony a poškozovat travnaté plochy,
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b) vjíždět vozidly do ploch veřejné zeleně a parkovat na nich či s nimi jinak manipulovat, s výjimkou
vozidel a techniky při provádění údržby veřejné zeleně, popř. stavební činnosti.
Čl. 5
Sankce a kontrola
(1) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů2).
(2) Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí Městská policie Příbram.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 5/2005, o čistotě ulic
a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a pohybu psů na veřejném prostranství.
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Příbram,
tj. dne 15. března 2019.

MĚSTO PŘÍBRAM
otisk úředního razítka

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
1. místostarosta

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1)

2)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.února 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
18.března 2019
Zpracoval: Odbor životního prostředí
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