Městys Moravská Nová Ves
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o ochraně veřejné zeleně
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves se na svém zasedání dne 25.6.2015 č. usn. 11/5/2015
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje závazná pravidla pro užívání zeleně na veřejných prostranstvích Městyse
Moravská Nová Ves, a to za účelem ochrany veřejné zeleně a životního prostředí, zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství a zajištění podmínek pro užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti.
Článek 2
Definice základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1)
a) veřejnou zelení veškeré rostlinné organismy nacházející se na veřejných prostranstvích
samostatně nebo ve společenstvech s jinými rostlinnými organismy (např. stromy, keře,
travnaté plochy, rostliny v okrasných nádobách, apod.). Veřejná zeleň může být založena
přirozeným či umělým způsobem a plní zejména funkci estetickou, urbanistickou,
krajinotvornou, rekreační, ochrannou nebo ekologickou,
b) technickými prvky ve veřejné zeleni stavby, zařízení, movité věci či ostatní neživé útvary
umístěné v plochách veřejné zeleně či v blízkosti veřejné zeleně, jejichž účelem je zejména
podpora ochrany a údržby veřejné zeleně nebo podpora rekreační a estetické funkce veřejné
zeleně (např. lavičky, altány, květináče, sochy, kašny, jezírka, vodní prvky, uměle vytvořené
skalní útvary, informační zařízení, oplocení, hrací prvky, odpadkové koše, apod.),
c) údržbou veřejné zeleně proces spočívající v průběžné péči o veřejnou zeleň a technické prvky
ve veřejné zeleni za účelem zajištění estetického vzhledu veřejných prostranství, zachování
veřejné zeleně a technických prvků ve veřejné zeleni, a za účelem předcházení škodám, které
by mohly jednotlivé součásti veřejné zeleně nebo technické prvky ve veřejné zeleni způsobit
(zejména odstraňování náletů, sečení trávníkových ploch, obnova porostů, provádění dosadeb,
probírky porostů v rámci výchovných, zdravotních a prostorových zásahů, kontrola a zjištění
provozní bezpečnosti dřevin, ochrana proti plevelům, chorobám a škůdcům, odstraňování škod
a zmírňování negativních vlivů působících na zeleň, udržování čistoty na plochách zeleně
včetně řádné likvidace vzniklého odpadu, údržba a opravy technických prvků ve veřejné
zeleni, apod.).
Článek 3
Zákazy některých činností
(1) Je zakázáno:
a) jakkoli veřejnou zeleň poškozovat nebo ničit (zejména trháním větví, listí, kůry, květů a
plodů, poškozováním kořenového systému, bezdůvodným přesazováním, nevhodným
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ořezem, aplikací škodlivých látek, apod.); tento zákaz neplatí v případech provádění
řádné údržby veřejné zeleně a veřejných prostranství,
jakkoli veřejnou zeleň znečišťovat (zejména odhazováním odpadků, vytvářením
nelegálních skládek odpadů, vylepováním plakátů, aplikací barev, vykonáváním osobní
potřeby, apod.),
umísťovat do ploch veřejné zeleně nebo na veřejnou zeleň v rozporu s právními
předpisy2) prodejní reklamní či jiná zařízení,
vjíždět a stát ve veřejné zeleni motorovými vozidly; tento zákaz neplatí v případech
vjezdů a stání motorových vozidel v souvislosti s řádnou údržbou veřejné zeleně a
veřejných prostranství,
požívat či jinak aplikovat omamné a psychotropní látky v plochách veřejné zeleně,
spát a nocovat ve veřejné zeleni,
tábořit a rozdělávat ohně mimo místa k tomuto účelu vyhrazená vlastníkem veřejné
zeleně,
pořádat kulturní, zábavní a obdobné hromadné volnočasové akce v plochách veřejné
zeleně v rozporu s právními předpisy3),
vstupovat v určených časech do ploch veřejné zeleně nebo do blízkosti veřejné zeleně,
pokud tak vlastník rozhodne z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob
(např. v případech ohrožení stability dřevin v důsledku aktuálních povětrnostních či
půdních vlivů); tento zákaz se stává platným a účinným okamžikem, kdy příslušný
vlastník veřejné zeleně vyznačí ohrožený prostor červeno–bíle pruhovanou páskou
s nápisem „zákaz vstupu“, a trvá do doby odstranění této pásky příslušným vlastníkem
veřejné zeleně,

(2) Zákazy uvedené v odst. 1 platí přiměřeně i pro místa, kde byla veřejná zeleň dočasně
odstraněna v důsledku její údržby nebo v důsledku jejího poškození či zničení.
(3) Zákazy uvedené v odst. 1 platí obdobně i pro technické prvky ve veřejné zeleni. Dále je
zakázáno:
a) užívat technické prvky ve veřejné zeleni k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny a
uzpůsobeny,
b) přemísťovat technické prvky ve veřejné zeleni bez souhlasu jejich vlastníka.
Článek 4
Povinnosti vlastníků veřejné zeleně a technických prvků v zeleni
1) Vlastníci veřejné zeleně a technických prvků v zeleni jsou povinni provádět průběžnou údržbu
veřejné zeleně, tak, aby nebyla narušena estetická funkce a bezpečnost veřejné zeleně a
technických prvků v zeleni.
2) Údržbu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví Městyse Moravská Nová Ves, kde si
občané provedli bez nájemní či obdobné smlouvy svépomocně výsadby květin, růží,
okrasných keřů a stromů, popř. užitkových rostlin (tzv. předzahrádek), provádějí tito občané
na vlastní náklady, a to na celé touto úpravou dotčené ploše. Městys Moravská Nová Ves, jako
vlastník pozemku, je oprávněno zasahovat do těchto úprav, zejména neplní-li svou funkci.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Porušování této vyhlášky bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů4).

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Marek Košut, v.r.
starosta

Ing. Igor Antal, v.r.
místostarosta

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) např. nařízení č. 5/2007, kterým se vydává tržní řád, zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závazná
vyhláška č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3) OZV o kulturních akcích
4) § 46 odst. 2 a § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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