Město Dubí
Obecně závazná vyhláška města Dubí č.4/2004

O

čistotě a veřejném pořádku ve městě Dubí

Zastupitelstvo města Dubí na svém zasedání dne 6. října 2004 č.usnesení
263/16/2004 se, na základě § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000
Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2
zákona č. 246/2000 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl 1.
Úvodní ustanovení
1. Cílem této vyhlášky je, na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou
právní úpravou, zajistit veřejný pořádek ve městě Dubí (dále jen „město“) na těch úsecích,
které jsou do jeho působnosti svěřeny (místní záležitosti).
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému
užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.(1)
(1) § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích

2. Veřejnou zelení se rozumí pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň
v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň (2) .
Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně
1. Ve veřejné zeleni je zakázáno :
a) používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi na
veřejnou zeleň a parkovat na ní. Tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla (3)
b) stanovat a nocovat

Čl. 4
Stanovení povinností pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

1. Na veřejném prostranství je majitel nebo držitel psa povinen jej vést na vodítku a to bez
výjimky na všech veřejný prostranství města Dubí.
Čl. 5
Kontrola
Kontrolou dodržování této vyhlášky budou provádět strážníci Městské policie Dubí (4)
Čl. . 6
Sankce
1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickou nebo právnickou osobou a
jakékoli jednání v rozporu s touto vyhláškou bude postihováno :
a) u fyzických osob jako přestupek
b) u právnických osob nebo podnikatelů při výkonu podnikatelské činnosti jako jiný správní
delikt, nejedná-li se o delikt postižených podle zvláštních předpisů.
c) Pro ukládání sankcí se použijí zvláštní předpisy (5)
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Dubí č. 2 ze dne 19.2.2002 o čistotě a veřejném
pořádku ve městě Dubí.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

(1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2)(kódy 19, 40 a41 bodu 2. přílohy k vyhlášce českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., (
v platném znění), kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv
k nemovitostem (v platném znění) a zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (v platném znění).
(3) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 102 o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách
provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
(4) § 2 odst. 1. písm a) zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii
(5) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
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