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                   M ě s t o    B a k o v    n a d    J i z e r o u 
     
_________________________________________________________________ 

 

Obecně  závazná  vyhláška  č. 4/2006 
města  Bakov  nad  Jizerou 

 

o  čistotě  a  veřejném  pořádku  ve  městě 
 
Zastupitelstvo  města  Bakov  nad  Jizerou  se  usneslo  dne  4.  října 2006 vydat v souladu s ustanoveními     
§ 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a s ustanovením § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek  I. 
ÚVODNÍ  USTANOVENÍ 

 
1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale 

nebo dočasně  zdržují  na území města  Bakov nad Jizerou,  nebo vlastní  či  užívají  na území obce 
nemovitost,  dále  podnikatelů  a  právnických  osob,  jež  zde  trvale  nebo  dočasně  vyvíjejí  svou  
činnost,  která  zasahuje  nebo  by  mohla  zasáhnout  do  veřejného  pořádku  a  čistoty  obce  města 
Bakov nad Jizerou (dále jen „město“). 

2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku ve městě se stanovují 
touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, 
majetku a veřejného pořádku ve městě. 

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

 

Článek II. 
ZVLÁŠTNÍ  UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ 

 
1) Užívat  veřejná  prostranství1  ve  vlastnictví  města  jiným  než  obvyklým  způsobem  nebo  k  jiným  

účelům,  než  ke  kterým  jsou  určeny,  lze  pouze  na  základě  písemného  povolení  vydaného  
Městským úřadem Bakov nad Jizerou, pokud tato obecně závazná vyhláška nestanoví jinak. 

2) Hrozí-li  nebezpečí  z  prodlení,  v  případě  havárií  a  jiných mimořádných událostí,  při  nichž dojde 
k záboru veřejného  prostranství  či  jinému  zvláštnímu  užívání  veřejného  prostranství,  není  
zapotřebí povolení. Provedení prací však musí být neprodleně nahlášeno, aby mohly být obecním 
úřadem v případě, že si to situace vyžádá, dodatečně stanoveny podmínky pro uvedení veřejného 
prostranství do původního stavu. 

3) Za zvláštní užívání se nepovažuje: 
− nakládání  a  skládání  materiálu  a  výrobků,  nelze-li  toto  provést  bez  zvláštních  nebo  

nepřekonatelných obtíží jinde, naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji, přitom musí 
být zabezpečen přístup k uzávěrům vody, zařízení rozvodných závodů a spojů, apod., 

− vylepování a umísťování plakátů,  programů,  volebních hesel,  výzev a jiných tiskovin sloužících 
k propagaci určité akce nebo výrobku výhradně na místech a zařízeních k tomu určených, 

                                                           
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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− umísťování  sběrných  nádob  na  komunální  odpad  nebo  odpad  podobný  komunálnímu  odpadu  
na místech k tomu určených. 

4) Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, je vždy povinen: 
− užívat veřejné prostranství pouze v souladu s povolením a podmínkami v něm stanovenými, 
− užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu, 
− nepoškozovat veřejnou zeleň a veřejné prostranství, včetně zařízení na něm umístěných, 
− zabezpečit  přístup  k  požárním  hydrantům,  kanalizačním  vpustím,  uzávěrům  vody  a  podobným  

zařízením, 
− všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a kontejnerech, popř. je ohradit bedněním nebo 

zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění životního prostředí. Pokud není možno 
materiál  výše  uvedeným způsobem zajistit,  musí  být  stavební  hmoty  a  jiný  materiál  přepraveny 
na místo bezprostředně před použitím a stavební suť a jiné odpady musí být odváženy průběžně, 

− zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, a to zejména zábranami, můstky, oplocením, 
osvětlením, apod., 

− po  skončení  účinnosti  povolení  ke  zvláštnímu  užívání  veřejného  prostranství  uvést  veřejné 
prostranství do původního stavu, 

− při  provozování  kiosků,  stánků,  prodejen  a  dalších  provozoven  zajistit  pořádek  a  čistotu 
v blízkosti provozoven, a to v jejich bezprostřední blízkosti vždy až k bližší straně vozovky. Dále 
je povinen opatřit si dostatečný počet odpadkových nádob, pečovat o jejich řádný stav, pravidelné 
vyvážení a čistotu kolem nich. 

 

Článek  III. 
UDRŽOVÁNÍ  VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A ČISTOTY, OCHRANA VEŘEJNÝCH 

ZAŘÍZENÍ A VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ ZELENĚ  
 

1) Veřejná  městská  zeleň  je  nedílnou  a  podstatnou  součástí  města,  neboť  pro  jeho  obyvatele  
je nezbytná k vytvoření  místních  hygienických  a  mikroklimatických  podmínek  života  
a je nevyhnutelným předpokladem pro osvěžení, odpočinek a rekreaci jejich i návštěvníků. 

2) Správci veřejné městské zeleně jsou povinni zejména: 

 a)  provádět pravidelný úklid na spravovaných plochách, 
 b)   provádět  pravidelnou  údržbu  zelených  ploch  osazováním,  odplevelováním, sekáním, zálivkou         

a pod.,  
 c)   ošetřovat dřeviny (stromy a křoviny) řezem a průklestem podle agrotechnické potřeby, 

 d)  udržovat v pořádku a čistotě cesty a schody, patřící k zeleným plochám,  
 e)  udržovat  v  pořádku  i  doplňková  zařízení  patřící  k  zeleným plochám jako  jsou  lavičky,  vodní  

plochy,  fontány,  pergoly,  umělecká  díla,  odpočívadla,  oplocení,  dětská  hřiště  a  též  vybavení  
hřišť, koupališť, rekreačních ploch a lesoparků atd. 

3) Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou městskou zeleň, je povinen 
zajistit  na  svůj  náklad  neprodleně  odstranění  znečištění.  V  případě,  že  ten,  kdo  znečistí  veřejné 
prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou městskou zeleň, znečištění neodstraní, učiní tak osoba 
uvedená v čl.  IV.  odst.  1  této  obecně  závazné vyhlášky.  Tím nejsou dotčena práva o povinnosti  
těchto osob podle platných právních předpisů. 

4) Na plochách veřejné městské zeleně je zakázáno: 
a) přemisťovat  veřejná zařízení,  umísťovat  plakáty,  různé značky a  jiné předměty  na stromy 

a rostliny a znehodnocovat plochy, které jsou předmětem ochrany dle této obecně závazné 
vyhlášky např. zakládáním kompostů a odkládáním jiných materiálů, 

b) vjíždět  na  veřejnou  zeleň,  odstavovat  na  veřejné  zeleni  různé  předměty  a  mechanizmy  
(např. přívěsné vozíky za osobní automobily) a upevňovat je ke stromům a keřům, 

c) stanovat, 
d) vstupovat na záhony, do křovin, lézt po stromech apod., 
e) znečišťovat a poškozovat cesty, schody, travnaté plochy, záhony, keře a stromy, 
f) využívat  veřejnou  městskou  zeleň  k  jízdě  na  motorových  vozidlech  (auta,  motocykly),  

příp. ji  využívat k jejich zaparkování, 
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g) trhat květiny ze záhonů a keřů, trhat plody z ovocných i okrasných stromů, 
h) nechat volně pobíhat psy, příp. jiná zvířata doma chovaná, 
i) provádět  bez  souhlasu  vlastníka  či  správce  ve  vymezených  prostorách  jakékoliv  územní  

a sadové úpravy včetně kosení trávy, prořezávání dřevin, vysazování rostlin apod. 

5) K zajištění udržování čistoty ulic a veřejných prostranství ve městě se zakazuje: 
a) vysypávání a převracení odpadkových košů, popelnic a  kontejnerů, 
b) vysypávání obsahu květinových kontejnerů a jiných nádob, 
c) plivání nebo odhazování nedopalků cigaret, žvýkaček a jiných zbytků, 
d) rozptylování reklamních a obdobných letáků a materiálů. 

 
Článek  IV. 

ČIŠTĚNÍ  VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ 
 

1) Za čistotu  veřejného  prostranství  a  veřejných  zařízení  odpovídá  město,  popř.  osoba,  která  je  
k tomu smlouvou s městem vázána. 

2) Osoba uvedená v odst. 1) je povinna zejména: 
− zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení, 
− soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení, 
− zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně, 
− opatřit  dostatečný počet  košů  na  odpadky pro  veřejná  prostranství  a  veřejná  zařízení,  vhodně  je  

rozmisťovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu, 
− čištění  veřejných  prostranství  a  veřejných  zařízení  zajišťovat  tak,  aby  jejich  uživatelé  byli  

co nejméně obtěžováni. 

3) Podnikatelé  a  právnické  osoby  jsou  povinni  zajišťovat čistotu  v  okolí  svých  provozoven  
a zařízení. 

 

Článek V. 
 PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

 
V  zájmu  zajištění  veřejného  pořádku  a  ochrany  zeleně  ve  městě  lze  na  veřejných  prostranstvích  
v zastavěné části  města  vyznačených  na  mapce,  tvořící  přílohu  této  obecně  závazné  vyhlášky,  vodit  
psy pouze na vodítku. Při pohybu na veřejném prostranství ve městě musí být pes označen evidenční 
známkou, kterou vydává držiteli psa Městský úřad Bakov nad Jizerou jako správce místního poplatku 
ze psů.  

 
Článek  VI. 

VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PODNIKY 
 
Všechny  osoby  pořádající  na  území  města  veřejnosti  přístupné  sportovní  a  kulturní  podniky,  včetně 
tanečních zábav a diskoték, mají povinnost nejpozději 3 dny před konáním akce, písemně ohlásit konání 
těchto podniků Městskému úřadu Bakov nad Jizerou.  
 

Článek VII. 
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

 
1) Jednotlivá  ustanovení  této  obecně  závzané  vyhlášky  nenahrazují  povinnosti  fyzických  

a  právnických  osob  stanovené  zvláštními  právními  předpisy,  jež  mají  v  případě,  že  je  vyhláška  
stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost. 

2) Porušení  povinností  stanovených  touto  obecně  závaznou  vyhláškou  bude  posuzováno  podle  
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zvláštních právních předpisů2. 

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují: 

- obecně  závazná  vyhláška  č.  1/2003  města  Bakov  nad  Jizerou  ze  dne  15.  10.  2003  o  čistotě 
a veřejném pořádku  ve městě, 

- obecně  závazná  vyhláška  č.  3/2003  města  Bakov  nad  Jizerou  ze  dne  15.  12.  2003  o  čistotě 
a veřejném pořádku ve městě, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 města Bakov 
nad Jizerou ze dne 15. 10. 2003 o čistotě a veřejném pořádku  ve městě. 

 

Článek VIII. 
ÚČINNOST 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá  účinnosti dne 15tým dnem po vyhlášení. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Jiří Hieke                                                                                    Lubomír Landa 
   starosta města                                                                                    místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce a www.bakovnj.cz dne: 18.10.2006 
Sejmuto dne: 
Účinnost dne: 2.11.2006 
 

                                                           
2 Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 

zrušeno


