Město Javorník
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013,
o zajištění veřejného pořádku a čistoty ve městě

Zastupitelstvo

města Javorník se na svém zasedání dne

16.9.2013

usnesením

č. 16/6/2) usneslo vydat v souladu s § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

vyhlášku:

-

Část I.
Základní ustanovení
ČI. 1

1.

2.
3.

V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku ve městě
Javorník (dále jen „město") se stanovují touto obecně závaznou vyhláškou opatření,
jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku ve městě, zdraví a
bezpečnost osob a majetku a vytváření příznivých podmínek pro život ve městě.
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty
veřejných prostranství na území města a k ochraně veřejné zeleně.
Územím města se rozumí katastrální území města Javorník.

ČI. 2
1.

2.

Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob
v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich
realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na
příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází
dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla
obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena,
ale jejich zachování je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití
ve veřejném zájmu.
Veřejným prostranstvím jsou náměstí, všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru .
Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové
záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších
či větších, zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zjm. plochy
určené k trávení volného času) nacházející se na veřejném prostranství.
1)

3.

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Část II.
Udržování veřejného pořádku a čistoty,
ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně
ČI. 3
1.

Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a
k účelu, ke kterému je určeno.
Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň
b) stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly, nemotorovými vozidly a jízdními koly
c) rozdělávat oheň
d) stanovat nebo nocovat
e) bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci
tvořící součást veřejné zeleně.
Ten, kdo znečistí veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj
náklad neprodleně odstranění znečištění.
Chovatelé a vlastníci domácích zvířat jsou povinni zajistit, aby jejich zvíře neznečišťovalo
veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, popř. neprodleně zajistit odstranění znečištění.
V kašně na náměstí (pozemek parc.č. 5/1 v k . ú . Javorník-město) je zakázáno koupání
osob a domácích zvířat.
Ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. b) této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na vozidla
Města Javorník při provádění údržby zeleně.

2.

3.
4.
5.
6.

Část III.
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 4
1.

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle
zvláštních právních předpisů .
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2013.
2)

2.

Mgr. Irena Karešové

Ing. Petr/Ďvořák
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