
 

OBEC BŘEŽANY II 

Obecně závazná vyhláška 
obce Břežany II 

č. 2/2016 

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 

 

Zastupitelstvo obce Břežany II se na svém zasedání dne 21. 12. 2016 usnesením č.5 
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 zajištění veřejného pořádku a zlepšení 

estetického vzhledu obce. 

 
                                                     Čl. 2 

                                         Vymezení pojmů 

1. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby žijící nebo pobývající  na 
území obce Břežany II na všechny právnické osoby, nebo fyzické osoby 
podnikající na území obce Břežany II. 

2. Za veřejné prostranství se považují všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

3. Za veřejně prospěšná zařízení se považují ve smyslu této vyhlášky všechna 
technická vybavení obce, která slouží občanům bez omezení. Jedná se o lavičky, 
veřejné osvětlení, zábradlí, autobusové zastávky, odpadkové koše, vybavení 
sportovních a dětských reálů, vývěsky, kontejnery apod. 

4. Veřejnou zelení se rozumí veřejně přístupná zeleň, zejména travnaté plochy, 
parky, aleje, jednotlivě rostoucí stromy a keře, záhony na veřejném prostranství. 

 
Čl. 2 

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

prostranství. 
 

 
2. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní 

neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. 
 

Čl. 3 



Ochrana veřejné zeleně 
 

1. Vlastník nebo nájemce,(příp. uživatel) veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat 
formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně. Po provedené seči 
musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do 5 dnů. 
 

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

zeleně. 
 
 

 
3. V zájmu zdraví a bezpečnosti všech občanů a zlepšení vzhledu obce je na veřejné 

zeleni zakázáno zejména: 
 
 
a) Vjíždět a parkovat motorovými vozidly  
b) Znehodnocovat a poškozovat zeleň, a veřejná zařízení 
c) Odhazovat obaly všeho druhu, zbytky jídel a jiné nepotřebné věci 
d) Kempování, táboření a rozdělávání ohně  

             f)   Umísťovat reklamní poutače 
 

Čl. 4 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.1.2017. 

 
 
 
 
 
 
        ……………. 

    
             ……………… 

   Alena Hlaváčková              Tomáš Brázda 
     místostarostka                   starosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  22. 12. 2016  
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 
 
 

 


