OBEC KRHANICE

Zastupitelstvo obce Krhanice
obecně záv azná vyhláška
obce Krhanice

č.2l20t7

k zajištěníudržováni čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Zastupitelstvo obce Krhanice se na svém zasedáni dne 15.5.2017 usnesenim č.2l20I7 usneslo
vydat na základě ustanovení $ 10 písm. c) a ustanovení $ 84 odst. 2 písm. h) zákona
ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍizeni), ve zněni pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

cl.

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 j en,,veřejná ze|eň").
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšeníestetického vzhledu obce.

cL2

l)

čistota ulic a jiných veřejných prostranství
Každý je povinen počínatsi tak, aby nezpůsobil znečištěníulic a jiných veřejných
prostranství.

2) Kdo způsobíznečištěníulice, či jiného veřejného prostranství, je povinen
3)

znečištění

neprodleně odstranit.
V případě znečištěníulice, nebo jiného veřejného prostranství exkrementy zviŤete odstraní
neprodleně toto znečištěníosoba, která má zviÍe v dané chvíli ve své péči.

cr.3

ochrana veřejné zeleně

1) Vlastník veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí.Četnost sečí

2)
3)

je minimálně2x ročně.
Každý je povinen počínatsi tak, aby nezpůsobil znečištěníči poškozeníveřejné zeleně.
Na plochách veřejné zeleně je zakázáno;
a) jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovatveřejnou zeleň,
b) stát, zastavit nebo jezditmotorovými vozidly (s výjimkou vozidel údržby
a mechanismů údrŽby),
c) rozdělávat otevřený oheň, tábořit nebo stanovat mimo místa k tomu určená.

cr.4

Zrušovacíustanovení
Nabýím účinnostitéto obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závaznávyhláška ě.3/2OO4
o dodrŽování veřejného pořádku v obci ze dne lI.5.2004.
čt. s
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabyváúčinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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