MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
Zastupitelstvo města
Obecně závazná vyhláška města Teplice nad Metují č. 1/2003
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí a veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících
potřebám veřejnosti.
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují vydává dne 20.8.2003 podle ustanovení § 10 písm.a) a
písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Rozsah působnosti
(1) Tato vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
k zajišťování udržování čistoty, pořádku, vzhledu ulic a jiných veřejných prostranství; ochraně
živnostního prostředí, veřejné zeleně a při užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
na celém území města Teplice nad Metují.
(2) Povinnost udržovat čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích, chránit životní prostředí a
užívat zařízení obce v souladu s touto vyhláškou se vztahuje na všechny občany města Teplice
nad Metují a jeho návštěvníky.

Článek 2
Výklad pojmů
(1) Veřejným prostranstvím se rozumí náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
(2) Veřejnou zelení se rozumí uliční a sídlištní zeleň, park, lesopark a jiná plocha rekreační zeleně.
(3) Čistotou a pořádkem se obecně rozumí stav, kdy je povrch veřejného prostranství zbaven smetků,
odpadků a ostatních nečistot. Za znečištění se nepovažuje použití posypových materiálů
k zajištění schůdnosti veřejného prostranství v zimním období.
(4) Zařízením obce sloužícím potřebám veřejnosti (vyhláška se nevztahuje na zařízení jiná, než ta
v majetku obce) se rozumí lavičky, odpadkové koše, stojany s koši, kontejnery na tříděný a
netříděný odpad, označníky ulic a informační označníky, stojany na kola, pítka, sloupy veřejného
osvětlení, autobusové čekárny, městské výlepové plochy, vývěsní skříňky a pískoviště.
(5) Zvířetem se rozumí pes, jakož i jiné domácí a hospodářské zvířectvo.
(6) Držitelem zvířete se rozumí pro účely této vyhlášky osoba, která je vlastníkem zvířete nebo jej
má svěřené do své péče. Pokud držitel zvířete svěří zvíře do péče nezletilé osoby, vztahují se na
něho i nadále povinnosti držitele.

Článek 3
Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(1) Na území města je zakázáno vstupovat se zvířaty:
• na dětská pískoviště
• do areálu zahrady mateřské školy
• do prostoru prolézaček v parku (vedle hřiště TJ Slavoj)
(2) Držitelům zvířat se stanoví povinnost vést zvíře na vodítku:
• na pěší zóně (od viaduktu v Zámecké ulici až po konec zdi domova důchodců na náměstí Aloise
Jiráska),
• v parku (vedle hřiště TJ Slavoj),
• v lesoparku,
• na chodnících a komunikacích v zastavěné části města.
(3) Na území města je zakázáno:
v sobotu
v neděli
•
•

do 8.00 hod. a od 20.00 hod.
od 6.00 hod. - do 22.00 hod.

sekání trávy elektrickou sekačkou, benzínovou sekačkou, strunovou sekačkou, motorovou kosou
a křovinořezem,
řezání dřeva motorovou pilou, elektrickou pilou a na kotoučové pile /cirkulárce/

(4) Na území města je zakázáno:
• přemisťovat a poškozovat zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti uvedené v Čl. 2 odst. 4
• poškozovat veřejnou zeleň a květinovou výsadbu.

Článek 4
Nakládání a skládání materiálů a zboží
(1) Nakládat a skládat materiál a zboží na veřejném prostranství je dovoleno jen na nezbytně nutnou
dobu, a to pouze tehdy, nelze-li to provést bez zvláštních potíží jinde. Prostranství musí být
vyčištěno.
(2) Je zakázáno skladování materiálů a zboží na chodnících, přístupových cestách k objektům, na
hydrantech, uzávěrech vody a plynu, dešťových vpustích, poklopech kanalizačních a jiných
šachet v okruhu 1 m a na veřejné zeleni.
(3) Pokud je veřejné prostranství komunikací, platí ustanovení zvláštních předpisů.1)

Článek 5
Znečišťování veřejného prostranství
Za znečišťování veřejného prostranství se podle této vyhlášky považuje:
(1) Ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejných prostranstvích.
(2) Vyklepávání koberců, rohožek a jiných znečištěných textilií, vylévání tekutin a vyhazování
předmětů z oken a balkonů.
(3) Znečišťování veřejného prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami.
(4) Vylepování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu určená, tj.
výlepové plochy.
(5) Znečišťování a poškozování zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
(6) Znečišťování veřejných prostranství způsobené zvířaty.

Článek 6
Odpovědnost za udržování čistoty veřejného prostranství
(1) Znečišťování veřejného prostranství je zakázáno. Každý je povinen se chovat tak, aby
nezpůsoboval znečištění veřejného prostranství. Kdo veřejné prostranství znečistí, je povinen
neprodleně uvést toto do řádného stavu. Pokud tak neučiní, bude úklid proveden městem na jeho
náklady.
(2) Za znečištění veřejného prostranství způsobené zvířaty odpovídá držitel zvířete. Držitel je
povinen výkaly a jiné znečištění způsobené zvířetem neprodleně odstranit odpovídajícím
způsobem. Sáčky jsou k dispozici na MěÚ (v pracovních dnech).
(3) Provozovatel či pořadatel kulturní, sportovní a jiné akce je povinen provést opatření k tomu, aby
veřejné prostranství nebylo znečištěno.
(4) Znečištění způsobené vylepováním plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu určená
je povinna neprodleně odstranit fyzická nebo právnická osoba, která výlep provedla nebo zadala.

Článek 7
Ochrana a údržba veřejné zeleně
(1) Kdo znečistí plochu veřejné zeleně, je povinen ji uvést do řádného stavu. Pokud tak neučiní, bude
úklid proveden městem na náklady znečišťovatele.
(2) Vlastník veřejné zeleně je povinen o ni pravidelně pečovat a dbát o její údržbu, chránit ji před
poškozováním a neoprávněnými zásahy a zajišťovat její trvalou čistotu.

Článek 8
Ustanovení společná a závěrečná
Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno jako přestupek s možností
uložení pokuty podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), pokud nepůjde o
jiný správní delikt nebo trestný čin.
Dodržování vyhlášky kontroluje Město Teplice nad Metují.
Zrušuje se vyhláška o ochraně životního prostředí, udržování čistoty města a veřejného pořádku,
která nabyla účinnosti dne 1.8.1991.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Radim Války
místostarosta

Milan Brandejs
starosta
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