
 

Město Buštěhrad 
Městský úřad Buštěhrad -  Revoluční 1/4 -  273 43 Buštěhrad 

Tel: 312 250 301 web: www.mestobustehrad.cz 
email: meu@mestobustehrad.cz 

Zastupitelstvo města Buštěhradu 

 

 

Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu 

 

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně 

životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 

 

Zastupitelstvo obce města Buštěhradu se na svém zasedání dne 25. 01. 2023 usnesením 

č. 8 usneslo vydat podle 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 zeleně v zástavbě  

a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“). 

 

2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je:  

 

a) stanovení povinností všech fyzických osob, které se trvale či dočasně zdržují na území 

města Buštěhradu nebo vlastní či užívají na území města 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 Buštěhradu.  

b) zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v 

zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).  

c) zajištění čistoty životní prostředí a v souladu se všeobecným zájmem na udržení 

pořádku ve městě Buštěhradě. 

 

Čl. 2 

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. 3 

Ochrana veřejné zeleně 

 

1. Vlastník nebo uživatel, či správce veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou 

pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně. Po provedené seči musí 

být posekaná hmota odstraněna nejpozději do pěti dnů. 

 

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

zeleně. 

 

3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno: 

 

a) rozdělávat oheň, odhazovat hořící nebo doutnající předměty 

b) stanovat, tábořit, přespávat 

c) pořádat veřejné společenské akce bez povolení 

d) ořezávat větve stromů nebo keřů, kácet dřeviny, narušovat kořenový systém dřevin 

e) jinými způsoby ničit nebo znečišťovat zeleň 

f) provádět neoprávněné výsadby 
 

 

 

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 17. 07. 2014 

 

 

Čl. 5 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem 15 dne následujícího po dni 

jejího vyhlášení.  

 

 

 

…………….  ……………… 

Jakub Plášek  Ing. arch. Daniela Javorčeková 

místostarosta  starostka 

v.r.         v.r. 

Zveřejněno ve sbírce právních předpisů obcí dne: 27. 01. 2023 
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