Město Náchod
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
o udržování čistoty veřejných prostranství a ochraně zařízení
města
Zastupitelstvo města Náchoda se na svém 5. zasedání dne 29. dubna 2019 usnesením
č. IV. písm. a/ usneslo vydat podle § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“) a k užívání zařízení města sloužících potřebám
veřejnosti.
2) Cílem vyhlášky je zajistit zlepšení čistoty a estetického vzhledu města a ochránit
zařízení města sloužící potřebám veřejnosti.
Článek 2
Veřejné prostranství
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.
Článek 3
Čistota veřejných prostranství a ochrana veřejné zeleně
1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
2) Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí
zejména odhazování odpadků, zbytků potravin, nedopalků cigaret mimo koše a nádoby
na odpadky, sypání krmení volně žijícím zvířatům (např. holubům, hrdličkám, toulavým
kočkám), rozhazování obsahu košů a nádob na odpadky.
3) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit.
4) Na plochy veřejné zeleně je zakázáno mimo pozemní komunikace vjíždět a stát na nich
s motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly bez souhlasu vlastníka.
5) Na plochách veřejné zeleně je zakázána jízda na kolečkových bruslích, skateboardech,
kolech a koloběžkách mimo pozemní komunikace.
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

6) Zákaz stanovený v odst. 4 a 5 se vztahuje i na veřejná prostranství, kde byla veřejná
zeleň dočasně odstraněna v důsledku její údržby, nebo kde byla veřejná zeleň zničena či
poškozena.
7) Zakazuje se ničit či poškozovat stromovou nebo květinovou výsadbu na veřejných
prostranstvích.
Článek 4
Ochrana zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
1) Je zakázáno přemisťovat městský mobiliář (např. lavičky, odpadkové koše, informační
tabule apod.) na jiná místa, než byl městem nainstalován.
2) Přehled umístění plakátovacích ploch města Náchoda (dále jen „plakátovací plochy“) je
uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
3) Umisťování materiálů (např. plakátů, letáků apod.) na plakátovacích plochách
uvedených v příloze č. 1 zajišťuje příspěvková organizace města Náchoda2. Plakátování
na plakátovacích plochách uvedených v příloze č. 1, zajišťované jinými osobami, je
zakázáno.
4) Omezením dle odst. 3 není dotčena možnost využívat plochy pro vylepení volebních
plakátů, pokud jsou dle zvláštních právních předpisů3 takové plochy pro volební
kampaň vyhrazeny.
Článek 5
Kontrola a sankce
5) Dohled nad dodržováním povinností stanovených touto vyhláškou provádí Městská
policie Náchod.
6) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštního
právního předpisu4.
Článek 6
Zrušovací ustanovení, účinnost
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě,
ze dne 24. června 2003, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě, ze dne 11.
října 2004.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
………………
Jan Birke
starosta

…………………..
Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Kino Vesmír Náchod, se sídlem Hurdálkova 147, 547 01 Náchod
např. dle § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů ,dle § 16
odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle § 59
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
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zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství a
ochraně zařízení města
Plochy určené k vylepování plakátů
ulice, část města
Běloveská
Běloveská
Borská
Broumovská
Broumovská
Českoskalická
Dobrošovská
Dobrošov
Drtinovo nám.
Dvořákova
Havlíčkova
Jizbice
Kladská
Kladská
Komenského
Komenského
Lipí
1. Máje
1. Máje
Mlýnská
Ryšavého
Němcové
Novoměstská
Pavlišovská
Pavlišovská
Plhovská
Plhovské nám.
Pražská
Pražská
Tepenská
Václavická
Zelená

bližší vymezení
u Auto Kelly
Kladská u závor ČD
u odbočky k penzionu Harmonie
u Wimexu
Malé Poříčí
U Rybárny
u pivovaru
2 plochy u autobusové zastávky
u základní školy
u „myší díry“ u viaduktu ČD
u křižovatky s ulicí Příkopy
u autobusové zastávky
u vlečky ČD
naproti „Idě“ u autobusové zastávky
naproti čp. 1464
pod viaduktem ČD na odbočce do ul. Řezníčkova
u autobusové zastávky
u tenisových kurtů
u základní školy
u viaduktu ČD (U Bílé růže)
u křižovatky s ulicí Lesní
u mostu přes Metuji
u rybníčka
Babí u autobusové zastávky
Pavlišov u autobusové zastávky
u teplárny naproti Lidlu
naproti čp. 1101
u obchodní akademie
u mlýna u autobusové zastávky
zezadu naproti knihovně
sídliště Branka u autobusové zastávky
sídliště SUN

