obec Trokavec
Zastupitelstvo obce Trokavec
Obecně závazná vyhláška obce Trokavec

é.312020, k zajištěníudržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně
Životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné ze!eně
Zastupitelstvo obce Trokavec se na svém zasedání dne 16, 10. 2020 usnesením č. 5
usneslo vydat podle ust, § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128t2oo0 Sb., o
obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

čl. t
úvodníustanovení
1

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění
udŽování 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 zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.

Čistota ulic

a

él. z
jiných veřejných prostranstvi

1. Kďdý je

povinen počínatsi tak,'aby nezpůsobil znečištěníulic a jiných veřejných
prostransfuí.
Kdo zpŮsobí znečištěníulice ěi jiného veřejného prostranství, je povinen zneěištění
neprodleně odstranit.

3

V PňPadě znečištěníulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištěníosoba,která mázvíře v dané chvíli ve své péči.

čl. s
Ochrana veřejné zeleně
1.

Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou
Pravidelných sečí.Četnost sečíje minimálně 2x ročně. Po provedené seči
musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do tří dnů.

2

KaŽdý

je povinen počínatsi tak, aby nezpůsobil znečištěníči poškození

veřejné zeleně,
3.

Na plochách veřejné ze|eně je zakázáno:

a) veřejnou zeleň jakkoliv poškozovat nebo
b)

c)

ničit (zejména trháním listí, větví,
kůry, květů a plodů, ořezem, poškozováním kořenového systému),
veřejnou zeleň jakkoliv znečišťovat(zejména odhazováním odpadů,
vylepováním plakátů, apod,),
jezdit na veřejné zeleni na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích,
skateboardech apod., s výjimkou ploch veřejné zeleně, které jsou k tomuto
účeluurčeny,

d) vjížděta stát na plochách veřejné zeleně motorovým vozidlem, s výjimkou
případŮ vjezdů a stání motorových vozidel v souvislosti s řádnou údržbou

e)

f)

veřejné zeleně na veřejných prostranstvích,
spát a nocovat na veřejné zeleni, tábořit, kempovat a rozdělávat ohně
mimo místa k tomuto účeluvyhrazená vlastnikem veřejné zeleně,
skladovat materiál.

čl. +
Účinnost
Tato vyhláška nab;ývá účinnostipatnáctým dnem po dnijejího vyhlášení.

štefan Hrčák
místostarosta

Martin klouda
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 10,2020
Sejmuto z úřednídesky dne: 2, 11 2020
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím

dálkový přístup.

