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Obecně závazná vyhláška 

OBCE DOUBRAVČICE 

O údržbě veřejné zeleně na území obce Doubravčice 

Zastupitelstvo obce Doubravčice se na svém zasedání  dne 19. 4 2012 usnesením číslo 29/12 usneslo vydat na  
základě ustanovení § 10 písm. c), § 34 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl.1

Základní ustanovení 

(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhlášky") je stanovení práv a povinností k zajištění údržby 
veřejné zeleně na území obce Doubravčice. 
 (2) Cílem této vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu veřejné zeleně obce Doubravčice. 
 

Čl.2
Vymezení základních pojmů 

(1) Pro účely této vyhlášky se vymezují níže uvedené základní pojmy:  
(2) Veřejné prostranství - 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 prostoru.  
(3) Veřejná zeleň - parky,  lesoparky, sadovnicky upravené plochy zeleně,  zeleň v zástavbě,  uliční zeleň,  aleje a  

ostatní plochy zeleně, kromě půdy využívané k rostlinnému zemědělství. 
 

Čl.3
Údržba veřejné zeleně 

Vlastníci veřejné zeleně na území obce Doubravčice jsou povinni zeleň udržovat formou pravidelných sečí a hrabání 
listí. 

Četnost sečí je minimálně 3 x ročně, četnost hrabání listí je minimálně 1 x ročně, přičemž:  
- první seč musí být provedena do 31.05 příslušného roku  
- druhá seč musí být provedena do 15.07 příslušného roku  
- třetí seč musí být provedena do 30.09 příslušného roku  
- sečení bude provedeno včetně likvidace posečené hmoty, likvidace hmoty bude provedena nejpozději do třetího kalendářního 
dne ode dne ukončení seče  
- hrabání listí bude provedeno do 15.11 příslušného roku. 
  
 

Čl.4
Kontrola

 
Kontrolu nad dodržováním ustanovení této vyhlášky vykonávají pověření pracovníci Obecního úřadu Doubravčice. 

 
Čl.5

Sankce
 

 Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštních právních předpisů.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyhlášení. 

Jaroslav Prkno 

starosta

Tomáš Němec

místostarosta
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