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OBEC LÍŠNÝ 

Obecně závazná vyhláška  č. 7/2011 

o ochraně veřejné zeleně a o stanovení podmínek pro spalování suchých 

rostlinných materiálů 

 
Zastupitelstvo obce Líšný se na svém zasedání dne 14.12. 2011 usnesením 

č. 6.2./11 a) usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti a v souladu s ustanovením § 10 písm. 

a), písm. c), písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 

(1) Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je opatření k ochraně 

vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek, stanovení podmínek pro spalování 

suchých rostlinných materiálů, opatření k ochraně zeleně v rámci zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i 

návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci, a to se zvláštním 

zřetelem na udržení estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly poškodit veřejnou zeleň a 

narušit veřejný pořádek v obci. Činností, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou zdraví, stanovení pravidel směřujících k ochraně před následnými škodami a 

újmami na zájmech chráněných obcí Líšný jako územním samosprávným celkem, tj. 

stanovení pravidel pro spalování suchých rostlinných materiálů a k zajištění údržby 

veřejné zeleně. 

ČÁST I. 

ÚDRŽBA A OCHRANA VEŘEJNÉ ZELENĚ 

 

Čl. 2 

Vymezení některých pojmů 

 

Pro účely této vyhlášky se vymezují níže uvedené pojmy: 

(1) Veřejné prostranství jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 

na vlastnictví k tomuto prostoru.1 

1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) Veřejná zeleň jsou parky, lesoparky, sadovnicky upravené plochy zeleně, zeleň 

v zástavbě, uliční zeleň, aleje a ostatní plochy, které nepatří do zemědělského půdního 

fondu. 

Čl. 3 

Ochrana a údržba veřejné zeleně 

(1) Vlastníci veřejné zeleně na území obce jsou povinni zeleň udržovat formou pravidelných 

sečí, mulčování a hrabání listí. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna 

nejpozději do jednoho týdne. 
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(2) Četnost sečí je minimálně 2 x ročně, četnost hrabání listí je minimálně 1 x ročně. První 

seč musí být provedena do 15. 6. příslušného roku, druhá seč do 31. 8. příslušného roku a 

hrabání listí do 31. 10. příslušného roku. 

(3) Ustanovení zvláštních právních předpisů upravující výše uvedené činnosti zůstávají touto 

vyhláškou nedotčena. 

Čl. 4 

Zákaz některých činností na veřejné zeleni 

 

(1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a poškodit veřejnou zeleň je: 

a) rozdělávání ohně, grilování, rožnění, opékání 

b) stanování, táboření, přenocování, spaní 

c) parkování motorových a jiných vozidel, obytných a jiných přívěsů. 

(2) Činnost uvedená v odst. 1 je na plochách veřejné zeleně zakázána. 

 

ČÁST II. 

STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ 

 

Čl. 5 

Zákaz a podmínky spalování suchých rostlinných materiálů 

 

(1) Suché rostlinné materiály je zakázáno spalovat na území obce v otevřených ohništích, 

zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních. 

(2) Rostlinným materiálem pro účely této vyhlášky je rozložitelný materiál ze zahrad, sadů, 

parků, veřejné zeleně a ostatních pozemků. Jsou jím jehličí, listí, kořeny, stonky rostlin, 

kůra, květenství a plody bylin, dřevin, letorosty (nezdřevnatělé výhonky dřevin), piliny, 

seno, tráva. 

(3) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze 

spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž materiály 

nesmějí být kontaminovány chemickými látkami a sloučeninami.2 

(4) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních je 

zakázáno spalovat rostlinný matriál s výjimkou paliva uvedeného v odst. 3. 

 

Čl. 6 

Nakládání, sběr a shromažďování rostlinného materiálu 

 

(1) S rostlinným materiálem lze nakládat a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným 

zvláštními právními předpisy nebo touto vyhláškou. 

(2) Rostlinný materiál je možné zdarma odkládat ve sběrném Kompostárna Malý Rohozec, 

Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov (vedle pivovaru). Dále obec zajistí minimálně dvakrát 

ročně přistavení velkoobjemových kontejnerů na rostlinný materiál. Místa a termíny 

přistavení velkoobjemových kontejnerů obec oznámí na úřední desce obecního úřadu, 

elektronické úřední desce, dále způsobem obvyklým, a to s dostatečným předstihem. 

Náklady hradí obec Líšný. 

ČÁST III. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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Čl. 7 

Výjimky 

 

Tato vyhláška se nevztahuje na činnost Policie České republiky, Hasičského záchranného 

sboru, jednotky sboru dobrovolných hasičů a další složky integrovaného záchranného 

systému, na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a ozbrojené bezpečnostní sbory při řešení 

havárií, mimořádných, nouzových a krizových situací. 

 

Čl. 8 

Sankce 

 

(1) Ustanovení zvláštních právních předpisů upravující výše uvedené činnosti zůstávají touto 

vyhláškou nedotčena. 

(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno jako přestupek nebo 

jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů. 

 

Čl. 9 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti 1.února 2012 
2 § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
Jako palivo nelze použít odpad podle zvláštních právních předpisů, např. zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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….…………….……........ …….…………….......... 

Hana Kinská Ing. Jiří Mikeš 

místostarosta starosta 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 6.1.2012 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 23.1. 2012 


