
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 
k zabezpe čení místních záležitostí ve řejného po řádku  

 
 
 

Zastupitelstvo obce Bezděkov se na svém zasedání dne 12.září 2013 usneslo na 
základě ust. § 10 písm. a) a c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
 
 

Čl. 1 
 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochrany dobrých 
mravů, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 
k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení 
obce sloužících potřebám veřejnosti. 

 
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí jako 

stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření 
příznivých podmínek pro život v obci, zabránit znečištění obce, ochránit zeleň 
v obci a zabezpečení estetického vzhledu obce. 

 
 
 

Čl. 2 
 

Vymezení základních pojm ů 
 

1) Za území obce Bezděkov se podle této obecně závazné vyhlášky považují 
katastrální území těchto částí obce: Bezděkov, Koryta, Poborovice, Struhadlo, 
Tetětice a Vítaná.  

2) 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. 

3) Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí zejména upravené 
a udržované plochy zeleně, zeleň v zástavbě, aleje a uliční zeleň. 

4) Rekreační zařízení jsou pro účely této vyhlášky dětská hřiště včetně jejich 
vybavení a veřejně přístupná sportoviště, 

5) Za obecní zařízení jsou pro účely této vyhlášky považovány zejména nádoby 
na separaci odpadů, veřejné osvětlení, koše na odpadky, dopravní značky a 
autobusové čekárny.  

6) Pro účely této vyhlášky jsou veřejná prostranství dle odst. 2, veřejná zeleň dle 
odst. 3) a rekreační zařízení vyznačena a graficky odlišena na situačním 
snímku, který tvoří Přílohu č. 1, jež je nedílnou součástí této vyhlášky.  



 
 
 
 

Čl. 3 
 

Čistota ulic a jiných ve řejných 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 případe znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství (včetně trávníků 
a chodníků) výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která 
má zvíře v dané chvíli ve své péči (průvodce provázeného zvířete). 

(4) Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou 
pravidelných sečí, přičemž četnost seče je minimálně dvakrát ročně (vždy 
k 30. 6. a 30. 9. kalendářního roku). Po provedené seči musí být posekaná 
hmota odstraněna nejpozději do pěti dnů. 

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

 
 
 
 
 

Čl. 4 
 
 

Omezující opat ření k zabezpe čení čistoty a ve řejného po řádku 
 

Činnosti, které nelze provádět z důvodu narušení veřejného pořádku na veřejném 
prostranství, rekreačních zařízeních a obecním zařízení, jsou uvedeny v tomto 
článku : 

a) Jízda motorovými vozidly po plochách veřejné zeleně a odstavování 
motorových vozidel na těchto plochách; 

b) Přecházení a poškozování parkově upravené veřejné zeleně (záhony apod.); 
c) Vylepování plakátů, inzerátů, letáků apod. – tuto činnost nelze provádět, mimo 

míst k tomu určených (plakátovací plochy – Bezděkov u prodejny ZKD a 
základní školy, Koryta u autobusové zastávky u silnice I/22, 

d) Vodění psů, koček a jiných zvířat do prostoru rekreačních zařízení (tj. 
dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť, areálu mateřské a základní 
školy; 

 
 
 
 
 
 
 



 
Čl. 5 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Uplatněním této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti 

stanovené jinými předpisy. 
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího 

vyhlášení . 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Papoušek                                                                   Josef Červený 
     
        místostarosta                                                                              starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.9.2013 
Nabylo účinnosti den : 28.9.2013 


