Obecně závazná vyhláška města Planá
č. 2 / 2018
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zastupitelstvo města Planá na svém zasedání dne 31.1.2018 rozhodlo usnesením č. 91/3
vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále
jen veřejná zeleň).
Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení estetického vzhledu města
Čl. 2
Podmínky pro udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně
životního prostředí a veřejné zeleně
1. Znečistí-li veřejné prostranství pes, je jeho průvodce povinen znečištění okamžitě
odstranit. Je-li průvodcem osoba mladší 15 let, odpovídá za úklid prostranství vlastník psa.
2. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno bez souhlasu jejich vlastníka vysazovat jakékoliv
rostliny.
3. Na veřejných prostranstvích tvořených plochami veřejné zeleně se zakazuje jízda a stání
motorových vozidel mimo pozemní komunikace s výjimkou vozidel zabezpečujících úpravu a
údržbu veřejné zeleně a zařízení na veřejné zeleni umístěných.
4. Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně na území města Planá jsou povinni v době
vegetace zeleň udržovat formou pravidelných sečí.
5.
Vymezení ploch veřejné zeleně, ke kterým je uložena povinnost podle odst. 4 tohoto
ustanovení, je provedeno v grafické příloze č.1.
6.
Vylepování plakátů, reklam, inzerátů, oznámení a jiných zpráv na veřejném
prostranství ve vlastnictví města Planá mimo vyhrazené obecní plakátovací plochy umístěné
v ulici Máchova, Wolkerova, Havlíčkova, Plzeňská, Dukelských Hrdinů, Tylova, Smetanova,
Revoluční, Karlín v Plané a v osadách Týnec, Boudy, Vížka, Svahy, Zliv, Vysoké Sedliště,
Křínov , Otín, Kříženec, Pavlovice je zakázáno.
7.
Na plakátovací plochy ve vlastnictví města Planá je možné umístit pouze plakát,
reklamu, inzerát, oznámení a jinou zprávu opatřenou razítkem jejich správce, tj. odboru
kultury Městského úřadu Planá.
Čl. 3
Výkon kontroly, sankce
1. Dohled nad dodržováním bodů 1, 3, 6 a 7 vyhlášky provádí Městská policie Planá, bodů 6
a 7 odbor kultury Městského úřadu Planá, bodů 2, 4 správní odbor Městského úřadu Planá.
2. Porušení vyhlášky lze postihovat dle platných právních předpisů.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 2/2017 ze dne 6.11.2017
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2018
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