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Obecně závazná vyhláška
města Kralupy nad Vltavou

č. 6/2001

0 zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a udržování ěistoty ulic a
jiných veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a veřejné zeleně,

užívání zařízení obce, sloužícího potřebámveřejnosti.
Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou' v souladu s ust. §lO písm b) a d), §35 a
§84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 sb., o obcích v platném znění, schválilo na
svém veřejném zasedání dne 7. 11.2001 tuto obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, ochí-aně životního prostředí a veřejné zeleně
v územním obvodu i'něsta Kralupy nad Vltavou.

a

Část I
Základní ustanovení

Čl. l

1. Touto obecně závaznou vyhláškou se k zajištění místních záležitostí veřejného
pořádku stanovují závazné podmínky pro vykonávání činností, jez by mohly
namšit vere3ný pořádek nebo být v rozpom s dobrými mravy, a podmínky užívání
veřejného prostranství.

2. Touto obecně závaznou vyhláškou se dále stanovují povinnosti k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí a k užívání zařízení obce, sloužící potřebám veřejnosti (dále jen "mobiliář").
3.Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují práva a povinnosti vlastníku, správci
a uživateli při zakládání, užívání, ochraně a údržbě zeleně s výjimkou kategorií, u
nichž je nakládání upraveno zvláštními pře«;lpisy.
4.Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby a
občany, nacházející se a působicí na tomto území i'něsta Kralupy nad Vltavou.

Část II
Vymezení pojmů

Čl. 2

l.Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužiti
všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování
možnosti 3e3ňch realizace, zeji'néna soukromí a nedotknutelnost osob, ocmana
majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.
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2.K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování
na veřejnosti, která tvorí jednak pravidla, obsažená v právních normách, jednak
pravidla, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je podle obecného
názom a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
3 .Mobiliářem se rozumí movité věci v majetku i'něsta, které slouží potřebám
veřejnosti, jako například odpadkové koše, stojany na jízdni kola, lavičky, vybavení
hřišt', označníky městské hromadné dopravy, plakátovací plochy apod.
4.Dětským hřištěm se rozumí pí'ostor určený pro hry dětí a vybavený k tomu
příslušným mobiliářem, bez ohledu na to, zdali je nebo není oddělen oplocením od
okolní zeleně a označen jako hřiště. Sportovním hřištěm se rozumí veřejně
přístupné hřiště (bez ohledu, zdajsou jako hřiště označena či nikoliv) určená pro
širokou veřejnost a to bez rozdílu povrchu a vybavení.
5 Noční dobou se ve smyslu ust. 34 odst. 2) zák. č. 258/2000 sb., o ochraně
veřejného zdraví, pro účely kontroly dodržování povinností v ochíaně před hlukem
a yibracemi rozumí časový úsek mezi 22.00 hod. a 6.00 hod.
6 Veřejným prostranstvím se rozumí všechna místa, kterájsou každému veřejně a
bez omezení přístupná Jsou to zeji'néna: pozemní komunikace (silnice, místní
komunikace, chodníky, náměstí, tržiště, průchody, veřejná schodiště, podchody,
nadchody, loubí), veřejná zeleň. Veřejným prostranstvíi'n jsou i pozemky ve
vlastnictví jiného subjektu než města, pokud splňují podínínku veřejné přístupnosti
bez omezení.

7.Veře3nou zelení se rozumí:
a) Městská zeleri - je tvořena ucelenými sóubory živých a neživých prvků (trávníky,
květinové záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádaných podle zásad sadovnické
etiky v menších či větších, zpravidla více funkčních kompozicích, doplňující dané
obytné prostředí soustavou stroinů, keřů, travnatých ploch, zeji'néna parků,zahrad,
menších sadovnicky upravených ploch, ploch určených k trávení volného času,
ojediněle rostoucích stromů a keřů, a je umístěna na veřejném prostranství nebo 5e ve
vlastnictví města. Městskou zeleni se rozumi zeleň v zástavbě a ostatní veřejná zeleň
ve si'nyslu ust. § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném zněni
b) Vyhrazená zeleň - je zeleň veřejnosti omezeně přístupná nebo běžně nepřístupná,

zeleň u podniků, zeleň soukromá.
c) Ochranná zele'ři - je izolační a doprovodná zeleň komunikaci, vodoteči, výrobních

zařizenÍ.

d) Lesy - jsou veškeré lesy v územníi'n obvodu města Kralupy nad Vltavou sloužící
rovněž jako lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení, které se
obhospodařují podle platných ,,Lesních hospodářských plánů? a podmínek
vymezených zákonem č 289/1995 Sb.; o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném zněni.

e) Zeleň přírodrú - jsou stromové, keřové a smíšené skupiny zeleně, remízky,
biocentra a biokoridory, významné krajinné prvky, chráněná území a památné
stromy, apod., samostatně rostoucí stromy v zemědělské krajině a zemědělsky ani
lesnicky neobhospodařované plochy zeleně, mimo zastavěná území města.

f) Hospodářská zelen - jsou pole, louky, zahrady, ovocné saďy, okrasné, ovocné a
lesní školky, tj. plochy pro hospodářskou činnost.
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Část III.

Veřejný pořádek a čistota v územní obvodu města

Čl: 3

Užívání veřejného prostranství
1 .Užívat veřejné prostranství jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům,
než je určeno, ?ze pouze na základě písemného povolení, vydaného MěÚ Kralupy
n. Vlt., odborem správy majetku, pokud tato vyhláska nestanoví jinak. Za
zvláštní užíváni veřejného prostranství se rovněž považuje umístění přenosných a
nepřenosných přístřešků pro vozidla, skládací garáže a podobná zařízení na veřejném
prostranstvÍ.
2. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, neni v případě havárií ajiných mimořádných
událostí, při nichž dojde k zábom veřejného prostranství či jinému zvl. užívání
veřejného prostranství, zapotřebí povolení. Provedení prací však musí být
neprodleně nahlášeno, aby mohly být MěÚ Kralupy v případě, že si to situace
vyžádá, dodatečně stanoveny podmínky pro uvedení veřejného prostranství do
původriího stavu.
3 . Za zvláštní užívání se nepovažuje:

- nakládání a skládání materiálu a výrobků, nelze-li toto provést bez zvláštních nebo
nepřekonatelných obtíží jinde, naložení a složení musí být provedeno co
nejrychleji, přitom musí být zabezpečen přístup k uzávěrům vody a plynu, zařízením
spojů apod.

- vylepování a umist'ování plakátů, programu, volebních hesel, výzev a jiných
tiskovin sloužících k propagaci určité akce nebo výrobku výhradně na místech a
zařízeních k tomu určených

- umístováni sběrných nádob na komunální odpad nebo odpad podobný komunálnímu
na místech k tomu určených .
4. Každý, komu bylo vydáno povolení ke zvl. užívání veřejného prostranství, je
vždy povinen:

a) užívat veřejné prostranství pouze v souladu s povolením a podmínkami v něm
stanovenými

b) užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu
c) nepoškozovat veřejnou zeleň a veře3né prostranství, včetně zařízení na něi'n
umístěných

d) zabezpečit přístup k požárním hydrantům, uzávěrům vody a plynu,
kanalizačním vpustím a pod. zařízením
e) všechny materiály skladovat v paletách, pádobách, kontejnerech popř.je ohradit
bedněním, nebo zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečistění životního
prostředí
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f) zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství (zábranami, i'nůstky,
oplocením, osvětlením apod.)

g) po skončení účinnosti povolení ke zvl. užívání veřejného prostranství uvést
veřejné prostranství do původního stavu
h) při provozování stánků, kiosků, prodejen a dalších provozoven zajistit pořádek a
čistotu v jejich bezprostřední blízkosti a to 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.

Čf 4

Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana mobiliáře města
1 Na území města je zakázáno:
a) znečist'ovat veřejné prostranstvi a mobiliář města zejména:
- odpady všeho dmhu, zeji'néna papíry, obaly, zbytky ?jídel, nedopalky cigaret
- pliváním

- tekutinaini, zeji'néna splaškovými vodami a podobnými látkami, které by mohly
způsobit kontaminaci vody či vodních zdrojů

- údržbou, seřizováníi'n a mytím motorových a nemotorových vozidel. Nezbytné
opravy ?ze na těchto místech provést pouze v připadech nepojizdnosti vozidel a
za účelem uvolnění daného místa

- vylepováním plakátů, letáků nebo jiných oznámení mimo k tomu určená mista a
zařÍzenÍ

- barvou nebo sprejem

b) poškozovat či ničit mobiliář města nebo jej přemist'ovat
c) uvazovat nebo jinak upevňovat přívěsné vozíky, obytné přívěsy nebo jednostopá
vozidla k veřejné zeleni nebo veřejným zařízením
d) uživat majetek města k vlastní potřebě bez svolení jeho vlastníka.
2. Ten kdo znečistí vere3né prostranství či mobiliář města, je povinen na svůj
náklad neprodleně odstranit znečistění. Vpřípadě, žeten kdo znečistí veřejné
prostranství či mobiliář města, ve stanovené ?hůtě znečistění neodstraní, učiní tak
najeho náklad vlastník nebo jím určený správce veřejnéhoprostranstvíči
mobiliáře města či osoba, odpovědná za udržování veřejného pořádku a čistoty.
3. Není dovoleno obtěžovat občany nad mím přípustnou, a to zejména hlukem,
pachem, kouřem, plyny, parami a pachy.
4. V noční době se musí každý vyvarovať činnosti, která by v rozpom se
zvláštními předpisy mšila nebo jinakobtěžovalaobčany.
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Čl. 5

Odpovědnost za ěistotu ve městě
1 Za čistotu veřejného prostranstvi a mobiliáře města odpovidá město, popřipadě
osoba městem k tomuto účelu zřízená nebo k tomu smlouvou s městem vázaná. S
výjimkami uvedenými v odst. č. 3, 4 a 5 tohoto čl.
2. Osoba uvedená v odst. l ) je povinná zejípéna:
a) zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a
mobiliáře i'něsta

b) soustavně dohližet na udržování čistoty veřejného prostranství a mobiliáře města
c) opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství, vhodně je
rozmist'ovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu
d) čistění veřejného prostranství a mobili4ře města zajišt'ovat tak, aby jejich
uživatelé byli co nejméně obtěžováni.
3 .Vlastníci nebo uživatelé pozeinků jsou povinni udržovat pozemky ve stavu,
nenamšujícím veřejný pořádek, zejména vzhled města.
4. Vlastník nemovitosti (popř. správce či jiná osoba, je-li k tomu smlouvou s
vlastníkem vázána), k níž v zastavěnéi'n území obce přiléhá chodník, je povinen
zajišt'ovat čistotu na tomto chodníku. Chodníkem se rozumí místní komunikace
(cesta) upravená pro pěší, cesta v podobě schodů, pmh veřejné komunikace o šíři 1,5
m přiléhající k nemovitosti a potřebný k'bezpečné chůzi v místech, kde chodník
není zřízen. Chodníkem jsou rovněžnadchody, podchody, podloubí, veře5ná
parkoviště a zařízení potřebná k zajištění bezpečnosti přechodů pro chodce.
Chodníkem se rozumí rovněž vere5ná cesta pro pěší, pokud byla schválena jako
veřejná. Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí
pmh pozemku, sloužící jiným účelům než komunikačním (např. vere5ná zeleň).
Nerozhoduje také, je-li takovým pmhem rozdělený i samotný chodník.
5. Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni zajiš't'ovat čistotu v okolí svých
provozoven a zařízení, udížovat štíty, výklady, rolety a reklamní poutače svých
provozoven a zařízení, ve stavu, nenamšujícím vzhled města.

Čl. 6

Povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
1. V zájmu ochrany veřejného pořádku, zdraví a majetku osob se zakazuje
konzumovat alkohol v okolí míst, kde se prodávají alkoholické nápoje, pokud tato
místa nejsou vymezena tržním řádem jako předzahrádky nebo předsunutá prodejní
místa, s výjimkou jednorázových akcí, a v okolí škol, školských a předškolních
zařízení a dětských hřišt'. Okolím se rozumí vzdálenost vymezená okruhem o
poloměm 50 m nebo u liniových staveb pásem o šířce 50 m.
2. Sportovní a ďětská hřiště je povoleno užívat pouze i'nimo noční dobu.
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Část IV

Zeleň v územním obvodu města

Čl. 7
Podmínky péěe o zeleň

1 Touto vyhláškou se stanoví práva a povinnosti vlastníků, správců a uživatelů
městské zeleně.

2 Touto vyhláškou se neupravují práva a povinnosti při ochraně a péči o kategorie
zeleně, které jsou upraveny zvláštními právními předpisy - zejména pak o:
vyttrazenou zeleň
ochrannou zeleň
lesy
zeleň přírodní
hospodářskou zeleň.

Čl. 8.
Správa, údržba a ochrana městské zeleně

l .Povinností právnických nebo fyzických o"sob, které i'nají zeleň ve vlastnictví nebo
uživáni (dále jen správci), je průběžná údržba a kontrola zeleně a realizace opatření
k nápravě jejího stavu.
2.Údížba zeleně je nepřetržitý proces, jehož cílem je zachování charaktem a účelu
zeleně. Spočívá v pravidelné a systematické péči o zeleň podle kategorizace a
v zajištění je5í funkce, estetického vzhledu a způsobu užívání.
3.Povinností správce je udížovat zeleň v řádnéi'n stavu, pečovat o 3e5í čistotu, provádět
plánovité zásahy včetně předcházení negativním vlivŮm na zeleni, ke kterým mimo
jiné patří:
a) zdravotní a výchovné prořezávky
b) ošetřování starých stromů
c) včasná výsadba za přestárlou a pokácenou zeleň
d) kácení dřevin suchých, nemocných, plevelných, poškozených a dožívajících
e) údržba travnatých ploch a květinových záhonů
f) údržba sadovnických doplňků a zařízeni
g) zakládání zeleně
h) ochrana proti chorobám a škůďcůin
ch)likvidace plevelů
i) případné posouzení dřevin a rostlin z důvodů nemoci, vážnosti poškození, stáří
apod. Posouzení provádí odborný orgán státní správy nebo oprávněná osoba takovéto
posouzení provádět.
4 Při ochraně zeleně správce zajistí:
a) ochranné pásmo strornů a keřů ve smys)u platné české normy, pokud přislušný
orgán ochrany přírody nestanoví jinak
b) zachování podstatných fyzikálních a chemických vlastností půdy a vodního režimu
v kořenových zónách dřevin
c) obnovu namšené zelené plochy
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5. Správce městské zelně odpovídá za odborné provedení správy, údržby a ochrany
městské zeleně.

Čl: 9

Ochrana městské zeleně a její užíívání

1 Městskou zeleň je povoleno užívat pouze způsobem přiměřeným jejímu účelu a dbát
pokynů a upozornění správce zeleně. Jakékoliv poškozování městské zeleně je
zakázáno.

2. Při užívání zeleně je třeba zachovávat pořádek, čistotu a vyvarovat se všeho, co by
namšovalo nebo ohrožovalo účel, jemuž zeleň slouží.Pokud zvláštní předpisy
nestanoví jinak, je na veřejné zeleni zakázáno zejména:
a) vypalovat trá'vu a křoviny, rozdělávat ohně bez souhlasu odbom RJaŽP MěÚ
O případný souhlas k pálení na vyhrazených místech musí být požádáno nejinéně 15
dnů předem
b) poskozovat a znečišt'ovat cesty, vodní nádrže, trávníky a půdní kryt
c) zakládat nepovolené skládky i'nateriálu
d) vjíždět motorovými vozidly (inimo vozů a mechanisrnů údržby), jízdními koly na
plochy zeleně, parkovat a provádět údržbu a mytí vozidel na travnatých plochách
e) umíst'ovat stánky, reklamy, sběrné nádoby, kontejnery a poutače na plochy veřejné
zeleně bez souhlasu odbom R?aŽP MěÚ
f) chodit po trávnících a provozovat sportovní hry mimo místa k tomu vyhrazená
g) provádět svévolné výsadby okrasných dřevin a užitkových rostlin na veřejných
prostranstvích
h) provádět svévolnou údržbu stromů, keř4 a jiné zeleně, která ohrožuje je3í stav a
vzhled

i) jiným způsobem poškozovat zeleň.

3 . Vodit a nechat pobihat psy a jiná zvířata v městské zeleni Ize pouze na místech
k tomu určených.

Část V

Závěrečná austanovenf

Čl. 10

l .Pomšení této vyhlášky fyzickou osobou, nejde-li o trestný čin, jiný správní delikt
nebo přestupek za pomšeni povinností podle zvláštních právních se považuje zach prí

CNRpřestupek a bude postihováno v souladu se zákonem ČNR č. 200/1990 sb., o
přestupcích ve znění pozdějsích předpisů.
2.Podnikatelům, kteři při výkonu podnikatelské činnosti pomší tuto obecně závaznou
vyhlášku, právnickým osobám, které pomší tuto obecně závaznou vyhlášku, může být
v souladu s ustanovením 83 58 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění,
uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
3 Uložením sankce za pomšení povinností, vyplývajících z této obecně závazné
vyhlášky, nejsou dotčeny povinnosti podle zvláštních předpisů nahradit škodu, uvést
zeleň do původního stavu nebo provést náhradní výsadbu.
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4.V souladu s ustanovením § 8 odst. 3) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném
znění, je město povinno uplatňovat náhradu škody, vzniklé mu v důsledku pomšení
povinností stanovených touto obecně závaznou vyhlás'kou.
5.Výnos pokut je příjmem města.

6.Škody na zeleni způsobené živelnými pohromami odstraňuje správce i'něstské
zeleně.

7.Kontrolou dodržování této vyhlášky je pověřena:
a) i'něstská policie
b) MěU Kralupy nad Vltavou, odbor skolství a služeb
c) MěU Kralupy nad Vltavou, odbor realizace investic a životního prostředí
d) MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor správy majetku.

Čl. 1l
ZruŠovací ustanovení

Touto vyhláškou se zmšuje:
obecně závazná vyhláška č. 10/93 o udržování čistoty a vzhledu města a péči o
zeleň, ze dne 8 . 11. 1993
obecně závazná vyhláška č. 7/96 o oi'nezujicich opatřenich při prodeji a používáni
zábavné pyrotechniky, ze dne 25.l1.1996

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctýin dnem ,po jejím vyhlášení. Dnem
vyhlášení je den jejího vyvěšení na úřední desce .%ěÚ.
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Ing. Evžen Listík
mÍstostarosta města
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Tato vyhláška byla vyvěšena dne:


