OBEC OLBRAMOVICE
Zastupitelstvo obce

Ol

bramovice

Obecně záv azná vyhtáška
obce olbramovice
č.212021

k zajiŠtěníudrŽování

čistoty veřejných prostranství, k ochraně
Životního ProstředÍ, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
ZastuPitelstvo obce Olbramovice. se na svém zasedání dne 15.4.2021
usnesením Č4l2l2021lZO usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. 84 odst 2
§
PÍsm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecňí zřízeni), ve zněnipozdějších
předpisů, tuto obecn ě závaznou vyhlášku:

čl. l
úvodni ustanoveni

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností kzajištění
udrŽování Čistoty veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně (dále jen ,,veřejná zeleň'').

2) CÍlem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce

Č istota veřej

čl. z
ných prostra nství

1) KaŽdýje povinen počínatsi tak, aby nezpůsobil znečištěníveřejných prostranství

2) Kdo zPŮsobí znečištěníveřejného prostranství, je povinen znečištěníneprodleně
odstranit.

3)

V

Případě znečištěníveřejného prostranství exkrementy zvířete odstraní
neProdleně toto znečištěníosoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

čl. s
Ochrana veřejné zeleně
1) KaŽdý je Povinen Počínatsi tak, aby nezpůsobil znečištěníči poškozeníveřejné
zeleně.

2)

Na plochách veřejné zeleně je zakázáno..
a) jakýmkoliv zPŮsobem poškozovat, ničit nebo znečišt'ovat veřejnou zeleň,
b) stát, zastavit nebo jezdit dopravními prostředky s výjimkou voŽidel údržby,
c) rozdělávat otevřený oheň, tábořit nebo stanovat mimo místa k tomu určená,
d) vstuPovat na plochy květinových záhonů nebo jiné okrasné zeleně a trhat
květiny nebo jinou okrasnou zeleň,
e) provádět neoprávněné výsadby květin, bylin, keřů a stromů,
0 odkládat nebo skladovat jakékoliv předměty s výjimkou případů zvláštního
uživ ání veřej ného prostra nství

čl. l
Účinnost
ZruŠujese obecně závazná vyhláška č. 1t2O15

k zajištění udržováníčistoty ulic a
jiných veřejných prostranství k ochraně životníhoprostředí, zeleně v zástavbě a
ostatní veřejné zeleně ze dne 1.2.2015.

čl. s

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni

vyhlášení.
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 16,4.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 3.5 2021
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