Město Bělá pod Bezdězem

Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 2/2005
O ČISTOTĚ A VEŘEJNÉM POŘÁDKU VE MĚSTĚ
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem se dle ustanovení § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ustanovení § 24 odst. 2 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne
14.12.2005 usnesením č. 101/2005 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

článek 1

Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se
trvale nebo dočasně zdržují na území města Bělá pod Bezdězem, nebo vlastní či užívají
na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo
dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného
pořádku a čistoty města Bělá pod Bezdězem.
2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku ve městě se
stanovují touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku ve městě.
3) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
4) Územím města se rozumí jeho katastrální území (k.ú. Bělá pod Bezdězem, Březinka,
Bezdědice a Vrchbělá).

článek 2

Základní pojmy
1) 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 prostoru1.
2) Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví města nebo je město spravuje
a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. lavičky, autobusové zastávky, veřejné
pohřebiště, sportoviště, pískoviště, dětská hřiště).
3) 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, ...) ve vlastnictví či správě města.

1

ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

článek 3

Obecná ustanovení
1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k
účelu, ke kterému je určeno.
2) Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho
zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob
pověřenými obcí kontrolou nad jejich dodržováním.

článek 4

Zvláštní užívání veřejného prostranství
1) Užívat veřejná prostranství ve vlastnictví města jiným než obvyklým způsobem nebo k
jiným účelům, než ke kterým jsou určena, lze pouze na základě písemného povolení
vydaného Městským úřadem Bělá pod Bezdězem, pokud tato obecně závazná vyhláška
nestanoví jinak.
2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, v případě havárií a jiných mimořádných událostí, při nichž
dojde k záboru veřejného prostranství či jinému zvláštnímu užívání veřejného
prostranství, není zapotřebí povolení. Provedení prací však musí být neprodleně
nahlášeno, aby mohly být městským úřadem v případě, že si to situace vyžádá, dodatečně
stanoveny podmínky pro uvedení veřejného prostranství do původního stavu.
3) Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, je vždy
povinen:
− užívat veřejné prostranství pouze v souladu s povolením a podmínkami v něm
stanovenými
− užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu
− nepoškozovat veřejnou zeleň a veřejné prostranství, včetně zařízení na něm
umístěných,
− zabezpečit přístup k požárním hydrantům, kanalizačním vpustím, uzávěrům vody a
podobným zařízením
− všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a kontejnerech, popř. je ohradit
bedněním nebo zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění životního
prostředí. Pokud není možno materiál výše uvedeným způsobem zajistit, musí být
stavební hmoty a jiný materiál přepraveny na místo bezprostředně před použitím a
stavební suť a jiné odpady musí být odváženy průběžně
− zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, a to zejména zábranami,
můstky, oplocením, osvětlením, apod.
− po skončení účinnosti povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství uvést
veřejné prostranství do původního stavu
− při provozování kiosků, stánků, prodejen a dalších provozoven zajistit pořádek a
čistotu v blízkosti provozoven, a to v jejich bezprostřední blízkosti vždy až k bližší
straně vozovky. Dále je povinen opatřit si dostatečný počet odpadkových nádob,
pečovat o jejich řádný stav, pravidelné vyvážení a čistotu kolem nich.

článek 5

Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a
veřejné zeleně
1) Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen
zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění. V případě, že ten, kdo znečistí
veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, znečištění neodstraní, učiní tak
osoba uvedená v čl. 6 odst. 1) této obecně závazné vyhlášky. Tím nejsou dotčena práva o
povinnosti těchto osob podle platných právních předpisů.
2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) přemisťovat veřejná zařízení, umísťovat plakáty, různé značky a jiné předměty na
stromy a rostliny a znehodnocovat plochy, které jsou předmětem ochrany dle této
vyhlášky např. zakládáním kompostů a odkládáním jiných materiálů,
b) vjíždět na veřejnou zeleň, odstavovat na veřejné zeleni různé předměty a
mechanizmy (např. přívěsné vozíky za osobní automobily) a upevňovat je ke
stromům a keřům,
c) stanovat.
3) K zajištění udržování čistoty ulic a veřejných prostranství v obci se zakazuje:
a) vysypávání a převracení odpadkových košů, popelnic a kontejnerů,
b) vysypávání obsahu květinových kontejnerů a jiných nádob,
c) plivání nebo odhazování nedopalků cigaret, žvýkaček a jiných zbytků,
d) rozptylování reklamních a obdobných letáků a materiálů.
4) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit,
aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné
zařízení nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit odstranění znečištění.

článek 6

Odpovědnost za čistotu ve městě
1) Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá město, popř. osoba, která
je k tomu smlouvou s městem vázána.
2) Osoba uvedená v odst. 1) je povinna zejména:
− zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a
veřejných zařízení
− soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení
− zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně
− opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství a veřejná
zařízení, vhodně je rozmisťovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu
− čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajišťovat tak, aby jejich
uživatelé byli co nejméně obtěžováni.
3) Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni zajišťovat čistotu v okolí svých provozoven a
zařízení.

článek 7

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě se stanovují následující
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě:
1) Vymezují se následující lokality pro volné pobíhání psů:
a) Háječek a Průhon – parcely číslo : 940, 941, 2879/1, 894
b) Hlínovištská rokel za mostem – parcely číslo : 2854/2, 2860, 2869
c) Šibeniční vrch – parcely číslo : 2241/3, 2241/4, 2241/5, 2241/6, 2241/7,
2241/8, 2241/12,
d) 2247, 2735/1, 2797
e) V lokalitě Šestidomky – parcely číslo : 2417, 2467, 2771/1
f) Vančarova rokle – parcely číslo : 732/1, 732/2, 733, 734/1, 734/3, 734/4, 735,
736, 737/1,
g) 2757
h) Výsluní – parcely číslo: 664/1
i) Páterov – parcelní číslo: 2633, 2634/2, 2636/1, 2636/2, 2636/3, 2638/2,
2746/1, 2747
Tato místa jsou označena tabulkami „Volné pobíhání psů povoleno“. V uvedených
lokalitách je možný pohyb psů, u nichž je osoba psa doprovázející schopna zabránit, aby
pes obtěžoval, ohrožoval či způsobil škodu (ovladatelný pes). Není povoleno pobíhání
psů bez dozoru. Veškerou odpovědnost za pohyb psa v uvedených lokalitách nese osoba
psa doprovázející. Při užívání těchto lokalit je osoba psa doprovázející povinna
zachovávat čistotu a pořádek v uvedených prostorech (na psí exkrementy používat
hygienické sáčky).
2) Zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství a veřejná zařízení:
a) Hřbitov na Horce
b) Hřbitov za kostelem Povýšení svatého Kříže včetně veřejné zeleně před
hřbitovem
c) Hřbitov v Bezdědicích
d) Park a dětské hřiště za Vodojemem
e) Výsluní – park a dětské hřiště
f) Nádvoří Zámku čp. 1 a 2
g) Prostor městského koupaliště.
3) Na ostatních veřejných prostranstvích ve městě (neuvedených v odst. 1/ a 2/ tohoto
článku) se mohou psi pohybovat pouze na vodítku.

článek 8

Závěrečná ustanovení
1) Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a
právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je
obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno
jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních
předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Bělá pod
Bezdězem č. 3/2004 o čistotě a pořádku ve městě, ze dne 20.05.2004.
4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

………………………….
Miroslav Schneider
místostarosta

Datum účinnosti: 01.01.2006
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:

15.12.2005
02.01.2006

……………………………
Mgr. Daniela Vernerová
starostka

