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Město Varnsdorf 
Obecně závazná vyhláška  č.1 / 2001 

 
 

O ČISTOTĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 
ochraně veřejné zeleně a zařízení města sloužících potřebám veřejnosti 
 
 
Zastupitelstvo města Varnsdorf, na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) § 35 a § 84         
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo dne 26. dubna 2001 tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): 
 

Úvodní ustanovení 
 
Vyhláška upravuje povinnosti všech fyzických, právnických a podnikajících fyzických 
osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území města Varnsdorfu nebo které zde 
trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost. 
 

Pojem veřejné prostranství 
 
Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
 

Článek 1 
Zajištění čistoty veřejného prostranství 

 
K zajištění čistoty veřejného prostranství jsou povinny všechny osoby se chovat tak,    
aby nedocházelo k: 
 
a) odkládání odpadků a smetí mimo odpadkové koše a nádoby k tomu určené,                 

k volnému odkládání jakýchkoliv nepotřebných předmětů jinam než na místa              
k tomu určená a v určené době; 

 
b) vylévání znečištěné vody (zejména saponáty s chemickými látkami) a jiných kapalin 

(zejména ropné produkty a chemikálie); 
 
c) provádění středních a větších oprav motorových a přípojných vozidel; 
 
d) provádění mytí vozidel (kromě nezbytného očištění skel, světlometů, signalizačních 

zařízení vozidel a SPZ za předpokladu použití vody bez saponátů a dalších čisticích 
prostředků); 

 
e) odstavování vraků a dlouhodobě nepojízdných vozidel a umísťování skládacích 

garáží.  
 
K zajištění čistoty veřejného prostranství se ukládá majiteli psa nebo osobě, které byl 
pes svěřen, bezprostředně odstranit psí exkrementy, jimiž bylo veřejné prostranství 
znečištěno. 
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Článek 2 
Ochrana zeleně a zařízení na veřejném prostranství 

 
K zajištění ochrany zeleně a zařízení sloužících potřebám veřejnosti na veřejném 
prostranství jsou povinny všechny osoby se chovat tak, aby nedocházelo k: 
 
a) poškozovaní a ničení laviček, odpadkových košů, opěrných zídek, přístřešků, 

vodotrysků, sochařských děl, zařízení veřejně přístupných sportovních areálů               
a zařízení dětských hřišť (pískoviště, prolézačky, kolotoče, značky na dopravních        
a dětských hřištích); 

 
b) poškozování upravené zelené plochy, poškozování stromů, rostlin a ostatních 

součástí zeleně; 
 
c) přemísťování laviček a ostatního zařízení umístěného na veřejném prostranství, 

jejich užívání k jinému účelu, než jsou určeny, a k znečišťování plochy určené           
k sezení; 

 
d) znehodnocování, poškozování a ničení chodníků a zeleně, odstavování motorových 

vozidel na chodnících a zeleni, přejíždění chodníků dopravními prostředky                   
a mechanismy, zastavení a stání i jen dvěma koly na chodníku, není-li to povoleno 
dopravní značkou; 

 
e) vpouštění  zvířat  na veřejná  a dětská hřiště, pískoviště, zelené  pásy  u  obytných 

domů,  v parcích mimo chodníky a cesty; 
 
f) smetání smetků na vozovku a do kanalizačních vpustí, vsypávání horkého popela do 

odpadních nádob a košů; 
 
g) vypalování porostů fyzickými, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami 

(spalovat hořlavé látky na volném prostranství mohou jen právnické a podnikající  
fyzické osoby a jsou při tom povinny dodržet ustanovení zvláštních zákonů1)). 

 
K zajištění ochrany zeleně a zařízení sloužících potřebám veřejnosti na veřejném 
prostranství se ukládá majitelům plotů a ohradních zdí zabránit přerůstání keřů a stromů 
na veřejná prostranství tam, kde by bránily chodcům v bezpečné chůzi, tedy ve výšce 
menší než 2,5 metru, měřeno od povrchu veřejného prostranství; 
 

Článek 3 
Závazné podmínky k pořádání akcí ve veřejně přístupných podnicích 

 
1. Pořadatel veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních 

zábav a diskoték je povinen: 
 
a) provést opatření k zajištění klidného a bezpečného průběhu, jakož i ukončení 

činností zejména tím, že zabezpečí dostatečnou pořadatelskou službu                      
a technická opatření k zamezení nadměrného hluku zejména v noční době; 

 
b) zajistit podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 

větší počet osob; 
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c) v případě, že shora uvedené činnosti budou realizovány na veřejných 
prostranstvích, vyžádat si předem souhlas majitele nebo správce tohoto 
prostranství, který může stanovit další podmínky; 

 
d) konání shora uvedených činností s výjimkou sportovních akcí nahlásit písemnou 

formou Městskému úřadu Varnsdorf nejpozději 14 dní před dnem jejich zahájení 
a uvést zejména název, místo, datum a čas zahájení a ukončení akce. 

 
2. Veřejné hudební produkce na otevřeném prostranství v noční době podléhají 

schválení Rady města Varnsdorf . 
 
3. Noční doba je stanovena od 22.00 do 6.00 hodin2). 
 
4. Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z obecně 

závazné vyhlášky o místních poplatcích. 
 
5. V případě, že provozováním shora uvedených činností bude docházet                        

k neúměrnému obtěžování občanů hlukem a vibracemi, může být v souladu se 
zvláštním zákonem nařízen obecně závaznou vyhláškou konec veřejné produkce 
hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven 
služeb. 

 
Článek 4 

Umísťování plakátů a jiných propagačních materiálů 
 
1. Vylepovat nebo umísťovat plakáty, programy, reklamy, volební hesla, výzvy a jiné 

tiskoviny sloužící k propagaci určité akce, subjektu nebo výrobku lze pouze na 
plochách k tomu určených a  řádně označených těmito údaji: textem „Výlepová 
plocha“ a úplným názvem správce výlepové plochy včetně jeho adresy. 

 
2. Místa určená k výlepu tiskovin dle odst. l stanovuje Město Varnsdorf. 
 
3. Výlep mohou provádět pouze oprávněné subjekty určené Městem Varnsdorf.  
 

Článek 5 
Vraky 

  
1. Bude-li na veřejném prostranství nalezeno vozidlo bez SPZ, které nesplňuje 

technické požadavky stanovené pro bezpečný silniční provoz, nebo vozidlo se  SPZ  
a nebylo-li možné zjistit u příslušného Dopravního inspektorátu Policie ČR majitele,  
je toto vozidlo považováno za odpad. 
 
Tuto skutečnost oznámí MěÚ Varnsdorf vylepením písemného upozornění na sklo, 
případně zbytky karoserie  vozidla. Po  uplynutí  7  dnů  od  vylepení upozornění  
bude vozidlo v součinnosti s Policií ČR a Městskou policií odtaženo na určené 
místo. 
 
V případě, že je možno toto vozidlo považovat za nebezpečný odpad (unikají z něj 
ropné produkty apod.) a hrozí znečištění půdy a podzemních nebo povrchových vod, 
bude vozidlo odtaženo ihned. 
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Pokud bude majitel zjištěn nebo se sám přihlásí do 2 měsíců od odtažení vozidla,       
je povinen uhradit vzniklé náklady s odtažením a skladováním tohoto vozidla. 
Pokud se vlastník nepřihlásí do 2 měsíců po odtažení, vozidlo bude sešrotováno. 

 
2. Vraky nalezené na místních a účelových komunikacích budou likvidovány dle 

zvláštního zákona3) v návaznosti na příslušnou obecně závaznou vyhlášku. 
 

Článek 6 
Kontrola a sankce 

 
Dodržování této vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat strážníci Městské policie 
Varnsdorf dle zvláštního zákona4) a dále určení pracovníci Městského úřadu Varnsdorf. 
Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno jako přestupek podle zvláštních 
zákonů5), nepůjde-li o trestný čin. 
 

Článek 7 
Zrušovací ustanovení 

  
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška č. 3/91 
o udržování pořádku, čistoty a ochraně životního prostředí na území města Varnsdorfu. 
 

Článek 8 
Účinnost 

  
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího 
vyhlášení. 
 
 
 
 
 
Jaroslav  TOMÁŠEK       Robert DAUSCH 
starosta města        místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________________________________________________           
1) - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů 
- zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů 

2) - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
3) - zákon č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
4) - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
5)     - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 46 odst. 2) 

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 56 – 58)  


