
Vyhláška č.1/2008 

 

Zastupitelstvo obec Bříza se na svém zasedání konaném dne 30.10.2008 podle ust. § 
10 písm. a), c) a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

Článek 1 

Účel vyhlášky 

 Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví práva a povinnosti 
fyzických a právnických osob k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku, zejména 
v souvislosti s užíváním veřejného prostranství obce Bříza apod. 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:  

a)  veřejným prostranstvím všechna náměstí, chodníky, veřejná zeleň, parky, silnice a 
     místní komunikace a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící  
     obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, 1) 
 
b) chodník jako samostatná místní komunikace, chodník přilehlý k místní komunikaci, 
    který je součástí místní komunikace. 2) Součástí chodníků jsou např. i vjezdy do 
    domů, garáží, dvorů apod.  

Článek 3 

Udržování veřejného prostranství 

 1.  Veřejná prostranství je nutno využívat zásadně v souladu s jejich určením tak, 
      aby nedocházelo k jejich znečišťování a poškozování. 

2.  Každý je povinen na své náklady a bez zbytečných odkladů odstranit znečištění 
nebo poškození veřejného prostranství, které sám způsobil. 

3.  Za zabezpečení čistoty veřejného prostranství odpovídá vlastník tohoto 
prostranství.  Pokud bylo povoleno zvláštní užívání tohoto prostranství 3), 
odpovídá za zabezpečení čistoty jeho uživatel. 

4.  Majitelé nemovitostí a pozemků na území města jsou povinni udržovat tyto 
v řádném technickém stavu, zvláště  zajišťovat jejich průběžné čištění a údržbu. 



5.  Vlastníci nebo uživatelé pozemků jsou povinni na pozemcích v katastru obce 
likvidovat plevel na pozemcích s trvalým travním porostem (i dočasně 
neobdělávaných), pozemcích podél silnic, místních a účelových komunikací 
posečením minimálně 2 x ročně, a to do 15.07. a 15.09. každého roku. Výjimku 
z těchto opatření mohou tvořit porosty na pozemcích spadajících do zvláštního 
režimu hospodaření, stanoveného orgánem ochrany přírody, různá ochranná 
pásma, hnízdiště, zimoviště apod., tj lokality s výskytem zvláště chráněných 
rostlin a živočišných druhů.3)  

6.      Na veřejném prostranství je zakázáno:  

a)  Vjíždět motorovými vozidly na veřejnou zeleň a dále mimo plochy, které jsou 
pro tento účel zvlášť upraveny a určeny, 

b)  Jezdit motorovými vozidly mimo pozemní komunikace, není-li místní úpravou 
dopravního značení stanoveno jinak, včetně odstavování vozidel na těchto 
plochách. 

c)  Olamovat keřů a stromů, vytrhávat rostliny a jiné poškozování zeleně. 

d)  Nechat volně bez dozoru pobíhat zvířata a nechat je znečišťovat výkaly 
veřejná prostranství. Pokud ke znečištění dojde, je majitel nebo průvodce 
zvířete povinen bezprostředně exkrementy na svůj náklad uklidit 

e)  Ukládat stavební suť a jakýkoliv odpad mimo přistavené nádoby, 

f)  Dlouhodobě skladovat stavební materiál než po dobu nezbytně nutnou k jeho 
zpracování 

g)  Znečišťování odpadními vodami a jinými závadnými látkami – takto způsobené 
znečištění musí být neprodleně původcem odstraněno, 

h)  Plivat nebo odhazovat nedopalky cigaret a jiné zbytky či obaly. Odhazovat, 
odkládat nebo skladovat smetí mimo určená místa, 

i)   Používat zábavnou pyrotechniku mimo 31.12. od 12.00 hod. do 24. 00 hod. a 
01.01. do 3.00 hodin, zejména u vchodů a v prostorách obytných a veřejných 
budov, kde se shromažďuje větší počet lidí (např. nádraží, obchody, školská 
zařízení, kulturní zařízení), 

j)  Jezdit v obci vozidly znečištěnými nad obvyklou míru, resp. Znečišťujícími 
ovzduší, 

k)  Vylepovat plakáty, letáky a jiná oznámení mimo míst a ploch k tomu určených.  

l) Své volně vysazovat zeleň na pozemcích obce bez konzultace s obecním 
úřadem. 



8. Je zakázáno veřejně konzumovat alkoholické nápoje včetně piva: 

   a) V prostorách dětských hřišť, pískovišť, v jiných obdobných prostorách sloužících   
       osobám   mladším 18 let. 

   b) Veřejně přístupných sportovišť(laviček, skluzavek, kolotočů, šplhacících lan)   

   c)  V prostoru autobusových a vlakových čekáren a zastávek, telefonních  
       automatech, prodejnách potravin,  

   d) V parcích,  

   e) Na lavičkách umístěných na veřejném prostranství v celé obci,  

Výjimku k tomuto ustanovení představují povolené akce (prodejní, reklamní, 
sportovní a kulturní). 

Článek 4 

Stání a parkování motorových vozidel 

1.  Na území obce je povoleno stání všem motorovým vozidlům, návěsům a přívěsům 
na místech k tomu vyhrazených, pokud to nevylučují jiné právní normy a dopravní 
značky.A pouze po dobu nezbytně nutnou. 

2.  V době od 21:00 hod do 06:00 hod je na všech komunikacích a veřejných 
prostranstvích zakázáno stání nákladních automobilů, silničních tahačů, autobusů, 
dodávkových automobilů o celkové hmotnosti 3,5 tuny a výše, přípojných vozidel, 
zvláštních motorových vozidel a potahových vozidel. Tato vozidla smí stát pouze 
v objektech a na plochách k tomu účelu určených a vybavených. 

3.  Na chodnících a veřejných prostranstvích, která nejsou pro parkování určena nebo 
označena příslušnou dopravní značkou je zakázáno stání a odstavování všech 
druhů vozidel. 

Článek 5 

Kontrola 

Kontrolu dodržování povinností uvedených v této vyhlášce provádí pověření 
zaměstnanci obce Bříza 

Článek 6 

Sankce 

Porušení této vyhlášky lze postihovat dle zvláštních předpisů. 4) 



 1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

2) § 12 odst.4 zákona č.13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

3) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

4) § 57 – 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů    a § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Článek 7 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího 
vyhlášení. 

  

…………………………….                                           …………………………….   
     Mgr.Petr Řehák                                                    Milan Drobný 
          starosta                                                         místostarosta 
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