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Město Nýřany
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 2/2016
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
a o užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Zastupitelstvo města Nýřany se na svém zasedání dne 1.12.2016 usnesením č. III
usneslo vydat na základě ustanovení §10 písm. c) a § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.1

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) a o užívání
zařízení města sloužící potřebám veřejnosti.

1.2

Cílem této obecně závazné vyhlášky je dosáhnout zlepšení estetického
vzhledu města a zabránit znečišťování veřejných prostranství, poškozování
veřejné zeleně a zařízeních města sloužících potřebám veřejnosti.

Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
2.1 Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic či jiných
veřejných prostranství.
2.2 Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky
rozumí: odhazování papírů, smetí, obalů všeho druhu, zbytků jídel, nedopalků
cigaret a jiných odpadků, znečištění výkaly zvířat.
2.3 Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen
znečištění neprodleně odstranit.
2.4 V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství zvířecími výkaly
odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své
péči.

Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně
3.1 Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně. Kdo ji poškodí, je povinen ji uvést do řádného stavu.
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3.2 Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

stání, zastavení nebo jízda motorovými vozidly
jízda nemotorovými vozidly
poškozování záhonů, ničení dřevin a okrasných květin
rozdělávat ohně, stanovat či nocovat
zcizovat zeleň

Čl. 4
Užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
4.1 Je zakázáno poškozovat a znečišťovat jakýmkoliv způsobem nepřenosná
zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, jakož i poškozovat a odstraňovat
návod na jejich použití.
4.2 Je zakázáno zcizovat, poškozovat a přemisťovat jakékoliv mobilní zařízení
města sloužící potřebám veřejnosti.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
5.2 Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Nýřany č. 1/2007 o veřejném
pořádku.
5.3 Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města Nýřany dne 1. 12. 2016.

…..…..………………………..
Pavlína Caisová
místostarostka města

…..…..………………………..
Ing. Jiří Davídek
starosta města

Tato vyhláška byla vyhlášena zveřejněním na úřední desce MěÚ Nýřany dne 6. 12. 2016.

