Obecně závazná vyhláška obce Činěves
č. 5/2009

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009
Zastupitelstvo obce Činěves se na svém zasedání dne 28.12.2009 usneslo vydat v souladu s
ust. §10 písm. a) – c), a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o zabezpečení veřejného pořádku, udržování čistoty ulic a
veřejného prostranství a ochraně veřejné zeleně se mění takto:
1. Článek 2, odst.1 zní :
Veřejné prostranství je definováno v § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, který zní: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ Pro účely této
vyhlášky jsou veřejná prostranství uvedena v příloze č.1 této vyhlášky
2. Článek 2, odst.2 zní :
Veřejnou zelení se rozumí veřejně přístupná zeleň, zejména parky a sady, trávníky, záhony,
okrasné zahrady, zeleň v přenosných nádobách, jakož i jednotlivě rostoucí stromy, keře nebo
květiny, stromořadí a jiné na veřejných prostranstvích rostoucí dřeviny, rostliny a květiny.
3. Článek 3, odst.2 zní :
Znečišťováním veřejného prostranství je zejména:
a. vyklepávání koberců, rohoží a jiných znečištěných textilií
b. zametání uličních smetků. Případné porušení bude postihováno dle § 47 zákona
200/1990 Sb. o přestupcích.
d. vylepování, přidělávání a rozptylování plakátů, letáků a reklam a jiných oznámení a
tiskovin mimo místa k tomu určená, tj. výlepové plochy u čp.217 a u čp.21,
e. znečišťování způsobené hospodářskými, domácími a ostatními zvířaty (exkrementy a
jiné znečištění).
4. Článek 5, odst.4 zní :
Na veřejném prostranství je zejména zakázáno:
a. vstupovat na trávníky označené zákazovou značkou
b. vstupovat na plochy květinových záhonů, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a
keře, trhat květiny a plody okrasných dřevin, upevňovat jakékoliv předměty ke stromům
a keřům,
c. rozdělávat a udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, které
by mohly způsobit nebezpečí požáru.

5. Článek 5, odst.6 zní :
Stanovat a nocovat na veřejném prostranství na kterém je regulován veřejný pořádek, viz.
Příloha č.1 k OZV č.5/2009 – Seznam veřejných prostranství obce Činěves. Stanování a
nocování na uvedených plochách může výjimečně povolit starosta obce v případě, že se jedná
např. o nocování obsluhy pouťových atrakcí nebo stanoviště dětského stanového tábora.

Čl.2
Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadní vyhlášky nejsou touto obecně závaznou vyhláškou
dotčeny.
Čl.3
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2010
.............................................................
Keller Miroslav
místostarosta obce Činěves

Záznam o vyhlášení právního předpisu:
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

.......................................................................
František Sýkora
starosta obce Činěves

Příloha č.1 k OZV č.5/2009
Seznam veřejných prostranství obce Činěves

P.č.

Lokalita

1601/1
1666
1665
1599/8
1664
1599/1

U kostela, u Krsovníka
U kostela
Cesta za farou
Spodní silnice od jatek k Autocentru Boura
„Boháčkova ulice“ od čp. 167 k čp.282
Veřejné prostranství pod firmou CARLOS MALIDAY, u Mateřské
školy
Býv. drážka od hřiště k čp.283
Hřiště
Hřiště
Zastávka naproti býv. MNV
Kopec směrem na Městec Králové
U čp.85
Břehy u rybníka Zásadník
Vodní plocha rybníka Zásadník
Retenční nádrž a břehy
Retenční nádrž a břehy
Spodní silnice, autobusová zastávka pod OÚ
Prostranství u budovy OÚ
Park u OÚ

1707
440/1
431/2
1604
1601/2
1733
153
154
155
156
1600/1
1710
1600/4

