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OBEC TUCHLOVICE
Obecně závazná vyhláška
Obce Tuchlovice č. 05/2016
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k
ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zasedání dne 19. 12 2016, usnesením č.Z06-7c/2016, usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. I
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 jen „veřejná zeleň“).
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení estetického vzhledu obce, dosažení
ochrany veškeré veřejné zeleně a zabránění svévolnému poškozování veřejně
prospěšných objektů a zařízení.
Čl. II
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
především rozumí:
a) vyhazování či vysypávání smetí, odpadků nebo jakýchkoliv dalších předmětů
z oken nebo balkónů obytných domů,
b) odkládání smetí a odpadků včetně odpadků v pytlích a taškách mimo
vyhrazené sběrné nádoby,
c) odkládání stavebního materiálu a jiného domovního odpadu,
d) vylévání a rozlévání splaškových a odpadních vod, případně jiných závadných
tekutin,
e) odhazování žvýkaček, nedopalků cigaret, doutníků mimo sběrné nádoby na
odpad
f) znečisťování a poškozování veřejně prospěšných objektů, staveb a zařízení
g) znečištění ulice a veřejného prostranství od zvířete
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. Pokud
nedojde k odstranění výkalů, bude postupováno dle platných právních předpisů.
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Čl. III
Ochrana veřejné zeleně
1. Vlastník nebo uživatel či správce veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou
pravidelných sečí. Četnost sečí se provádí dvakrát v době vegetačního období. Po
provedené seči musí být posekaná tráva odstraněna nejpozději do pěti dnů
v případě, že nebude využita jako mulčovací hmota.
2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně svou činností.
3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) rozdělávat oheň,
b) stanovat, přenocovat a bivakovat,
c) odstavovat a parkovat pojízdná i nepojízdná vozidla, přívěsné vozíky,
d) uskladňovat veškerý stavební materiál,
e) uskladňovat dřevo, uhlí a další tuhá paliva,
f) bezdůvodné vstupování na záhony, do křovin, lezení po stromech,
g) trhání květin ze záhonů a plodů okrasných dřevin a stromů,
h) poškozování dřevin a stromů jejich ořezáváním a lámáním,
Čl. IV
Kontrola
Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí:
a) Městská policie Nové Strašecí,
b) Obecní úřad Tuchlovice a jím pověřené osoby.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2013
k zajištění udržování čistoty obce k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a
užívání veřejného prostranství ze dne 12. 6. 2013.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti od 15. dne vyvěšení na úřední desce obce.
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…………………………………………………

Iva Pencová, místostarostka
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