
Obec Březina
Zastupitelstvo obce Březina

Obecně závazná vyhláška obce Březina č. 2/2016, o k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,

zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Zastupitelstvo obce Březiny se na svém zasedání dne 2. května 2016 usnesením č. 10
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. 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 jen „veřejná zeleň“).

2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení vzhledu obce.

Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství

1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil  znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1

3. Znečišťováním veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí jednání nebo
opomenutí  osoby,  v jehož  důsledku  dojde  ke  znečistění  veřejného  prostranství
pevnou  nebo  tekutou  látkou,  příp.  jinou  věcí  způsobilou  narušit  účel  užívaní
veřejného prostranství nebo jeho vzhled. 

4. Za znečištění se považuje : 

a) odhozené smetí a papírky
b) neodklizené zvířecí výkaly
c) roztok mycího prostředku při mytí vozidla
d) materiály, které unikly při přepravě, vykládce a nakládce nebo při výjezdu vozidel ze

staveniště nebo nezpevněných ploch
e) odpad z údržby zeleně
f) plakáty umístěné mimo plakátovací plochy

5. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit.

Čl. 3

1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
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Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů : 

a) v zastavěném území obce lze psa vodit jen na vodítku nebo s náhubkem.

b) zakazuje se vodit psy 

- na školní a dětská hřiště

- na pískoviště

- do sportovních areálů v obci 

2. Splnění  povinností  stanovených  v odst.  1  zajišťuje  fyzická  osoba,  která  psa
na veřejném prostranství doprovází.    

3. Pravidlo stanovené v odst. 1 se nevztahuje na zdravotně postižené osoby, kterým pes
slouží jako průvodce nebo jako pomocník, pohybují-li se na invalidním vozíku.

Čl. 4 
Povinnosti chovatelů zvířat a dalších osob

1.  Každý je povinen učinit opatření proti úniku zvířete ze zájmového chovu2.  Pokud dojde
v důsledku  úniku  zvířete  ze  zájmového  chovu  nebo  úniku  hospodářského  zvířete  ke
znečištění veřejného prostranství, je  chovatel 3  povinen znečištění odstranit. 

2.  Osoba  doprovázející  psa  na  veřejném  prostranství  je  povinna  odstranit  znečištění
způsobené psem. 

Čl. 5
Ochrana veřejné zeleně

1. Vlastník nebo uživatel, případně správce veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat
formou pravidelných sečí a to na celém území katastru obce Březina, tj. katastrální
území  Březina  u  Křtin  a  katastrální  území  Proseč  u  Březiny.  Četnost  sečí  je
minimálně dvakrát ročně. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna
nejpozději do deseti dnů.

2. Každý  je  povinen  počínat  si  tak,  aby  nezpůsobil  znečištění  či  poškození  veřejné
zeleně.

3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) rozdělávat oheň
b) stanovat
c) skladovat materiál
d) hromadit odpad
e) provádět činnosti jejichž následkem by zeleň byla zničena
f) vjíždět vozidlem na zeleň nebo na ní parkovat 

2 Zvířetem v zájmovém chovu se rozumí zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to
buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti
nebo osobní spotřebě
3 Chovatelem se pro účely této vyhlášky rozumí osoba uvedená v § 3 písm.a)  zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jakož i vlastník nebo držitel  zvířete v zájmovém chovu
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Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2009, k zajištění udržování čistoty ulic a
jiných  veřejných  prostranství  k  ochraně  životního  prostředí,  zeleně  v  zástavbě  a  ostatní
veřejné zeleně ze dne 30. června 2009.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................................                                ..........................................
              Ing. Mgr. Martina Burjanová                                         Mgr. Martin Habáň
                        místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. května 2016

Sejmuto z úřední desky dne: 19. května 2016
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