
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
MĚSTA BOHUMÍNA 

 
O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY A OCHRANĚ ZELENĚ 

 
č.24 

 
Schválená městským zastupitelstvem v Bohumíně dne 25.5.2000 podle zákona č. 

367/1990Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 
Městské zastupitelstvo v Bohumíně se na svém zasedání dne 25.5.2000 usneslo vydat na 

základě § 16 a § 36 odst.1 písm.f) zákona ČNR č. 367/1990Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 
Čl.1 

Základní ustanovení a pojmy 
(1) O udržování čistoty všech veřejných prostranství, technických zařízení na nich 

umístěných, veřejně přístupných objektů, ochranu a rozvoj zeleně pečují organizace pro tyto 
účely zřízené, jakož i správci budov a objektů a uživatelé veřejného prostranství. 

 
(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1). 

 
(3) Ve smyslu této vyhlášky se veřejným technickým zařízením rozumí zejména: veřejné 

osvětlení, lavičky,  čekárny na autobusových zastávkách, informační tabule a skříňky, koše na 
odpadky, umělecká výzdoba, dopravní značky, vybavení dětských hřišť, zařízení tržiště, mobilní 
zeleň, pískoviště, ploty a pod. 

 
(4) Pro potřeby této vyhlášky je zeleň následovně specifikována: 
 
a) veřejná zeleň 

zejména parky, sady, zeleň na náměstích a veřejných prostranstvích, uliční zeleň, 
stromořadí a jednotlivě rostoucí stromy a keře na veřejných prostranstvích 

 
 
 

                                                           
1) zákon č. 28/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) 



b) vyhrazená zeleň 
zejména zeleň u bytové zástavby, školní zahrady, zahrady mateřských škol a jeslí, 

zeleň na hřbitovech, v objektech právnických a fyzických osob a zahrádkářské osady 
 
c) ochranná zeleň  

doprovodná zeleň podél komunikací, pokud je součástí komunikace 
 

d) hospodářská zeleň 
zejména ovocné sady, zahradnictví, zelinářské plochy, zemědělská půda 

 
e) rekreační zeleň 

veřejně přístupné plochy u vodních nádrží 
 

Čl.2 
Zákaz znečišťování veřejného prostranství 

(1) V zájmu zabezpečení zdravého životního prostředí a vzhledu města se zakazuje jakékoli 
znečišťování veřejného prostranství, zejména: 

 
a) znečišťovat komunikace I.-IV. třídy, účelové komunikace a jiná veřejná prostranství 

popř. veřejně technická zařízení dle této vyhlášky, 
 
b) odhazovat smetí, obaly, zbytky jídel a ovoce, nedopalky cigaret, popel a jiné odpadky, 
 
c) znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami nebo jinými zenčišťujícími 

kapalinami, chemikáliemi a předměty 
 
d) umísťovat nebo vylepovat plakáty, nabídky, inzeráty či jiné tiskoviny na veřejně 

technickém zařízení, veřejně přístupném objektu, obytných domech nebo plotech bez povolení 
vlastníka a poškozovat tyto plochy různými barvami, škrábáním apod2). 

 
e) poškozovat veřejně technická zařízení 
 
 
 
f) vjíždět na chodníky, travnaté plochy podél chodníků, případně na jiné travnaté plochy a 

jinak upravené plochy motorovými vozidly a jízdními koly, vyjma těch vozidel a prostředků 
sloužících k údržbě veřejné zeleně, čištění města a údržbě veřejného osvětlení3), 
                                                           
2) zákon č.140/1961Sb. trestní zákon ve znění pozdějších předpisů 
3) Obecně závazná vyhláška č.22 o Městské policii 



 
g) chodit po travnatých plochách a květinových záhonech mimo plochy, které jsou pro tento 

účel zvlášť upraveny a určeny (chodníky a cesty), 
 
h) jízda vozidel, která sama nebo svým nákladem znečišťují veřejné prostranství 
 
ch) likvidovat a vypouštět odpadní vody z rodinných domků, drobných staveb a jiných 

nemovitostí jiným způsobem, než odpovídá platné právní normě4), 
 
i) odklízet smetí a odpad z veřejného prostranství do vpustí 
 
j) ukládat stavební suť, stavební materiál bez povolení příslušného odboru Městského 

úřadu, 
 
k) ukládat komunální či jiný odpad. 
 
(2) Kdo znečistí veřejné prostranství popř. veřejně technická zařízení, je povinen 

neprodleně ho uvést do původního stavu. 
 

Čl.3 
Užívání veřejného prostranství 

(1) Používat veřejné prostranství popř. veřejně technická zařízení k jinému účelu, než pro 
které je určeno, lze pouze na základě povolení k úžívání veřejného prostranství vydaného 
příslušným odborem Městského úřadu. 

 
(2) Nakládání a skládání věcí, materiálu, výrobků a pod. na veřejném prostranství je 

povoleno jen tehdy, není-li to možné provést mimo veřejné prostranství. 
 
 
 
 
(3) Naložení, složení a odklizení věcí musí být provedeno co nejrychleji a bezprostředně 

poté musí být prostranství uklizeno. Během nakládání a vykládání věcí musí být zajištěna 
sjízdnost a průchodnost veřejného prostranství. Sypké materiály musí být zajištěny proti větru a 
proti odplavení vodou. Tyto povinnosti má podle okolnosti případu dopravce, odesílatel nebo 
příjemce. 

 

                                                           
4) Zákon č.138/1973Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
   Zákon č.130/1974Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů  



Čl.4 
Provádění výkopových prací 

(1) Provádět výkopové práce na veřejném prostranství, silničních ochranných pásech a na 
zelení označené dle Čl.1 lze jen na základě povolení příslušného odboru Městského úřadu 
Bohumín. 

 
(2) Pokud nejde o havarijní stav, vydává se povolení k výkopovým pracem podle předem 

stanoveného plánu. Povolení se vydává vlastníkovi-investorovi, pro něhož se výkopové práce 
provádějí a který za jejich řádné provedení odpovídá a je povinen se řídit podmínkami 
uvedenými v rozhodnutí o povolení výkopových prací. 

 
Čl.5 

Zeleň a její ochrana 
(1) Právnická nebo fyzická osoba, která má zeleň ve vlastnictví, případně užívání, je 

povinna o zeleň pečovat, pravidelně a odborně ji udržovat, ošetřovat a chránit ji před 
poškozením. 

 
(2) Správu a údržbu ochranné zeleně provádí správce příslušné komunikace. 
 
(3) Stavebníci jsou povinni při provádění stavby zajistit kmeny stromů před poškozením 

ochranným bedněním a rýhy v blízkosti kořenů stromů provádět v minimální šíři. 
 

Čl.4 
Užívání zeleně 

(1) Na území města se zakazuje: 
 
a) užívat chodníky, místa označená příslušnými informativními značkami a cesty určené pro 

pěší k jízdě dopravními prostředky, na skateboardech, na jízdních kolech, s výjimkou vozidel 
pro invalidy, 

 
b) poškozovat trávníky, záhony a ostatní zeleň 
 
c) na veřejném prostranství odcizovat, ničit a trhat květiny, plody, lámat větve nebo jinak 

poškozovat stromy, keře a zeleň, 
 
d) užívat veřejnou zeleň mimo čas k tomu určený, pokud je takové určení u jednotlivých 

ploch stanoveno. 
 



(2) Ten, kdo užívá kolečkové brusle, se smí pohybovat po chodníku nebo místech 
označených příslušnými informativními značkami tak, aby neohrozil a ani neomezil ostatní 
účastníky provozu. 

 
Čl.7 

Ochrana ovzduší 
(1) Všem právnickým a fyzickým osobám se na území města zakazuje: 
 
a) pálit jakýkoli odpad, mimo suchého listí a jiných suchých rostlinných materiálů na 

volných prostranstvích. Doba pálení nesmí překročit únosnou míru s ohledem na obtěžování 
okolí, 

 
b) vypalovat travnaté plochy. 
 
(2) Na území města se zakazuje skladování uhelných kalů volně na prostranství jako 

možného zdroje druhotného znečištění ovzduší a podzemních vod. 
 
(3) Skladování uhelných kalů na vlastním pozemku je možné při dodržení těchto podmínek: 
 
a) uložení na pevné nepropustné podložce, 
b) pevné plné ohrazení do výše uložení kalů, 
c) zakrytí nepropustným přístřeškem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl.8 
Kontrola a sankce 

(1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí: 
 
- orgány Policie České republiky 
- strážníci Městské policie 
- osoby pověřené MěÚ 
 



(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky může být postiženo: 
 
a) u fyzických osob sankcí za přestupek dle zákona ČNR č.200/1990Sb. o přestupcích ve 

znění pozdějších změn a doplňků, 
 
b) u právnických osob a podnikatelů při výkonu podnikatelské činnosti uložením pokuty dle 

ust. § 48 zákona ČNR č. 367/1990Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 

Čl.9 
Závěrečná ustanovení 

(1) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Bohumína 
č.11 „O udržování čistoty, ochraně zeleně a ochraně ovzduší na území města“ ze dne 8.9.1993. 

 
(2) Tato vyhláška nabývá na účinnosti dnem 12.6.2000. 
 
 
Vyvěšeno:      28.5.2000 
Sňato:             12.6.2000 
 
 
 
Ing .Pe t r  Vícha      Mgr .  Vě ra  Pa lková  

     starosta              zástupce starosty 


