MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012

O OCHRANĚ A ÚDRŽBĚ ZELENĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA
TEPLICE NAD METUJÍ
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují se na svém zasedání dne 27.06.2012 usnesením č. 07/11/2012 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Preambule
Město Teplice nad Metují leží v turisticky atraktivní oblasti. Díky nedotčené přírodě, barokním památkám,
zajímavým kulturním akcím a také díky skalním městům je turisty, často i cizinci, hojně navštěvované. Starost o
vzhled města je proto jeho prvořadým zájmem. Město celoročně udržuje veškerá veřejná prostranství, občané
přispívají ke kulturnosti prostředí péčí o své domy a okolí a také ostatní vlastníci jsou povinni řádně udržovat travní
porosty a další plochy v zastavěném území města.

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky pro zajištění ochrany a udržování veřejné zeleně na území města
Teplice nad Metují a to stanovením povinnosti údržby veřejné zeleně formou pravidelných sečí nebo mulčováním.

Článek 2
Opatření k zajištění ochrany a údržby veřejné zeleně
1) Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně v zastavěném území města Teplice nad Metují1 jsou povinni tuto zeleň
udržovat formou pravidelných sečí nebo formou pravidelného mulčování.
2) Četnost seče je minimálně dvakrát ročně a musí být provedena v následujících termínech:
nejpozději do 30.6. příslušného roku a do 15.9. příslušného roku.
3) Četnost mulčování je minimálně dvakrát ročně a musí být provedeno v následujících termínech:
nejpozději do 30.6. příslušného roku a do 15.9. příslušného roku.
4) Posečenou trávu je vlastník nebo uživatel zeleně povinen uklidit do 14 dnů ode dne provedení seče.
5) Zmulčovanou trávu není vlastník nebo uživatel zeleně povinen z prostranství odstraňovat.

Článek 3
Sankce
1) Kontrolu a dozor nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou vykonává Městský
úřad Teplice nad Metují.
2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních
předpisů2.

Článek 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den po dni jejího vyhlášení.
Radim Války
místostarosta obce
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Milan Brandejs
starosta obce

§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), v platném znění

