OBEC Chářovice
Obecně závazná vyhláška obce Chářovice č. 4/2019,
k zajištění udržování a ochraně veřejné zeleně na území obce
Zastupitelstvo obce Chářovice se na svém zasedání dne 10. prosince 2019 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 a ochraně veřejné zeleně na území obce (dále jen „veřejná zeleň“).
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.
Čl. 2
Ochrana veřejné zeleně
1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně.
2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň,
stát, zastavit nebo jezdit dopravními prostředky s výjimkou vozidel údržby,
rozdělávat otevřený oheň, tábořit nebo stanovat mimo místa k tomu určená,
vstupovat na plochy květinových záhonů nebo jiné okrasné zeleně a trhat
květiny nebo jinou okrasnou zeleň,
e) provádět neoprávněné výsadby květin, bylin, keřů a stromů,
f) odkládat nebo skladovat jakékoliv předměty s výjimkou případů zvláštního
užívání veřejného prostranství.
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Čl. 3

Údržba veřejné zeleně
1) Vlastníci veřejné zeleně na území obce jsou povinni udržovat trávníky a další
porosty rostlin formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně.
2) Vlastníci veřejné zeleně jsou povinni zajistit odvoz posečené trávy nejpozději do 3
dnů od seče.

3) Vlastníci veřejné zeleně jsou povinni udržovat plochy zeleně formou odklízení
spadaného listí, větví nebo plodů.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Chářovice č. 2/2014, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství ze dne 4. září 2014.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
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Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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