Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003
o udržování čistoty veřejných prostranství
a k ochraně veřejné zeleně
Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 17.6.2003, v souladu s ustanovením § 10, písmena a)
c) d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a podle § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
OZV).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
OZV stanoví povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k
podnikání při užívání veřejného prostranství 1) a k ochraně veřejné zeleně 2) na území města Kojetín.

Čl. 2
Povinnosti
(1)
V zájmu zajištění čistoty veřejných prostranství a ochrany veřejné zeleně je povinností
fyzických osob, osob právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání zdržet se na území
města Kojetín následujících činností:
a)
vylepování plakátů, soukromých oznámení, inzerátů apod. mimo povolená
informační, reklamní a propagační zařízení; pokud se nejedná o zařízení 3) vztahuje se
omezení jen na nemovitosti a movité věci ve vlastnictví Města Kojetín
b)
jakéhokoliv poškozování veřejné zeleně a to např.
•
vjíždět vozidly na plochy veřejné zeleně a parkovat na nich
•
provádět jakékoliv úpravy výsadby a výsadbu dřevin bez souhlasu majitele
pozemku.
•
trhat květiny, sbírat plody z dřevin s výjimkou majitele příp. nájemce
pozemku, na kterém se květiny či dřeviny nacházejí
(2)
Vlastník informačních, reklamních a propagačních zařízení je povinen tato zařízení
udržovat čistá a v řádném stavu tak, aby informačním, reklamním nebo propagačním zařízením
nebo materiálem z něho nebylo znečišťováno veřejné prostranství.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
(1)

Porušení této OZV bude postihováno podle platných předpisů 4).

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této OZV se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/1998, o udržování čistoty ve
městě Kojetíně ze dne 30.6.1998.

Čl. 5
Tato OZV nabývá účinnosti 4.7.2003

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta města
Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

vysvětlivky:
1) § 34 zákona č. 128/2000, o obcích
2) § 3 odst. 3) vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech a
jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších přepisů
3) § 71 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
4) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 58 zákona
č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení)

