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Obec KAČICE 
Obecně závazná vyhláška obce Kačice 
č. 4/2015 
 
K ZAJIŠTĚNÍ UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY ULIC A JINÝCH VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZELENĚ A 
K UŽÍVÁNÍ PLAKÁTOVACÍCH PLOCH V MAJETKU OBCE 

 

Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 4. listopadu 2015 se usnesením č. 177 

usneslo vydat na základě 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 veřejné zeleně a k užívání 

plakátovacích ploch v majetku obce. 

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce. 

 

Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 

1) Veřejnou zelení se rozumí zejména stromy a keře rostoucí mimo les nebo jejich ucelené 

soubory, travnaté a květinové plochy a dále trávníky a květinové záhony, které se 

nacházejí na veřejném prostranství. 

2) Tábořením se rozumí pobyt a nocování ve stanech, obytných vozech a karavanech a 

rozdělávání ohňů nebo spaní pod širým nebem. 

 

 

Čl. 3 

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství 

1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných 

prostranství. 

2) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění 

neprodleně odstranit. 

3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní 

neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. 
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Čl. 4 

Ochrana veřejné zeleně 

1) Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných 

sečí. Četnost sečí je minimálně jednou ročně. Po provedené seči musí být posekaná 

hmota odstraněna nejpozději do 7 dnů. 

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

3) Je zakázáno vjíždět dopravními prostředky na veřejnou zeleň nacházející se na 

veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 (zákaz se nevztahuje na vozidla 

údržby veřejné zeleně nebo obecně prospěšných zařízení, pokud na místě provádějí 

pracovní činnost a nelze jinak). Dále je zakázáno vjíždět a vstupovat na květinové, 

trvalkové a keřové záhony.  

4) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno rozdělávání ohňů a táboření. 

 

Čl. 5 

Podmínky pro vylepování plakátů, informačních a reklamních tiskovin na plochy 

v majetku obce 

Místa pro vylepování jsou vymezena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Požadavky na vylepování 

plakátů, informačních a reklamních tiskovin na místech, uvedených v příloze č. 2, předkládá 

žadatel obecnímu úřadu. 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

1) Porušování této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle platných právních 

předpisů.  

2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Kačice 

č. 4/2014 o veřejném pořádku v obci, ze dne 20. 8. 2014. 

3) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

    ………………..…………….  …………..……………… 

    Ing. Mgr. Daniela Veselská         Libor Němeček 

            Místostarostka                starosta 

   

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   5. 11. 2015 

Sejmuto z úřední desky dne:      20. 11. 2015 
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Příloha č.1 k OZV č. 4/2015 

Veřejná zeleň na veřejných prostranstvích 
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Příloha č. 2 k OZV č. 4/2015 

Místa pro vylepování plakátů, informačních a reklamních tiskovin  
na plochy v majetku obce 

 
- Ulice Masarykova naproti autobusové zastávce ČSAD 
- Ulice Masarykova naproti České poště (u domu č. p. 70) 

 


