
Město Příbram                                                  Pro jednání ZM 

Odbor životního prostředí  dne: 28.01.2019 

 
Název bodu jednání:  
Návrh Obecně závazné vyhlášky města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství a ochraně veřejné zeleně. 
 
 
Předkládá: Rada města Příbram 
 
Zpracoval: Ing. Petr Walenka, vedoucí Odboru životního prostředí 
 
Projednáno: v RM dne 10.12.2018, usn. č. 1228/2018 
 
Text usnesení RM: 
R.usn.č.1228/2018 
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit návrh Obecně závazné vyhlášky města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně. 

 

Napsal:  Ing. Petr Walenka 

 
Návrh na usnesení: 
ZM  s ch v a l u j e  -  n e s ch v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města č. ….. ze dne  ……, k zajištění udržování čistoty ulic a 
jiných veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně. 

 
 

Důvodová zpráva:   
Současně platná Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 je právně překonaná. Zmocnění k vydání 
vyhlášky vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 
Návrh vyhlášky města reflektuje novou právní úpravu dotýkající se této oblasti a vychází z těchto 
právních předpisů: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích. Návrh vyhlášky neobsahuje povinnosti, které vyplývají z jiných právních předpisů. Ruší 
současnou vyhlášku č. 5/2005, která kromě oblasti čistoty veřejného prostranství a ochrany veřejné 
zeleně řeší i pravidla pohybu psů na veřejném prostranství. Pravidla pro pohyb psů jsou řešena 
samostatnou vyhláškou – viz následující bod jednání ZM. 
 
Návrh byl zpracován dle Metodického materiálu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra (dále jen MV) a judikatury ústavního soudu. Byl konzultován s pracovníky MV. Návrh byl 
projednán na jednání Komise pro životní prostředí a ekologii RM. 

 
Stanovisko Odboru životního prostředí: 
Předloženou obecně závaznou vyhlášku doporučuje schválit. 
 
 

Příloha: Návrh Obecně závazné vyhlášky města č. ….. ze dne  ……, k zajištění udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně. 

 


