Město: Nové Město nad Metují

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2008,
k ochraně a udržování veřejné zeleně na území města
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 26. 6. 2008 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:
článek 1
Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní
úpravou vytvořit rámec pro zajištění ochrany a udržování veřejné zeleně na území města Nové Město
nad Metují, a to stanovením povinnosti údržby zeleně formou pravidelných sečí.

článek 2
Veřejná zeleň
Veřejnou zelení na území města Nové Město nad Metují se pro účely této vyhlášky rozumí
plochy označené jako tmavá místa v Příloze č.1 - č.7 této obecně závazné vyhlášky a zelené
pásy podél komunikací na území města.
článek 3
Opatření k zajištění ochrany a údržby veřejné zeleně
1. Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně na území města Nové Město nad Metují jsou
povinni tuto veřejnou zeleň udržovat formou pravidelných sečí, jejichž četnost je minimálně
2krát ročně v následujících termínech:
a) první seč musí být provedena nejpozději do 15. 6. příslušného roku
b) druhá seč musí být provedena nejpozději do 15. 9. příslušného roku.
2. Posečenou trávu je vlastník nebo uživatel veřejné zeleně povinen uklidit do 14 dnů ode dne
seče.
článek 4
Sankce
1. Kontrolu a dozor nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou vykonávají strážníci Městské policie Nové Město nad Metují.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných
právních předpisů.1)
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článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyvěšení
na úřední desce.

..................................
Petr Hable v.r.
místostarosta

.........................................................

Mgr. Bronislava Malijovská v.r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 7. 2008
Sejmuto z úřední desky dne:
Účinnost dnem: 19. 7. 2008

_________________________________________
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
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+ Přílohy č. 1- 4 pro k.ú. Nové Město nad Metují, Krčín, Spy a Vrchoviny
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