
S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    P Ř E R O V

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  č.  3/2004

o čistotě a o ochraně veřejné zeleně

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, o čistotě a ochraně zeleně, tak, jak 
vyplývá ze změn a doplňků provedených obecně závaznou vyhláškou č. 2/2008  

Zastupitelstvo města Přerova podle §10 písm.c) a §84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydalo dne 22. dubna 2004 tuto obecně 
závaznou vyhlášku o čistotě a o ochraně veřejné zeleně (dále jen „vyhláška“).

Článek 1
Účel vyhlášky

Účelem vyhlášky je zajištění čistoty veřejných prostranství a ochrany veřejné zeleně na 
území města Přerova.

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely vyhlášky se rozumí

a) veřejným prostranstvím 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,1

b) veřejnou zelení ta část veřejných prostranství, kterou tvoří plochy s dřevinami, 
bylinami a jejich společenstvy přirozeně vyvinutými nebo uměle vytvořenými a 
usměrňovanými. Součástí veřejné zeleně jsou i samostatně rostoucí stromy či keře, 
jakož i přenosné nádoby s vysazenou zelení, pokud tyto rostou nebo jsou umístěny na 
veřejném prostranství,

c) sadovnicky upravenou veřejnou zelení část veřejné zeleně záměrně vytvořená 
sadovnickými prvky. Jsou to zejména parky, menší sadovnicky upravené plochy a 
doprovodná zeleň podél komunikací v současně zastavěném území města2, sídlištní 
zeleň a dětská hřiště, 

d) sadovnickými prvky živé prvky (stromy, keře, trávníky, květiny a květinové záhony 
apod.), neživé prvky (stezky, pěšiny, schody, mostky, zídky, terasy, jezírka, kašny, 
fontány, altány, sochy apod.) nebo sadovnické doplňky, jež slouží k užívání, ochraně a 
údržbě veřejné zeleně (lavičky, osvětlení, odpadkové koše, zařízení dětských hřišť, 
pískoviště, podpěry a úvazky rostlin apod.),

                                               
1 viz §34 zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2 viz §12 vyhlášky č.13/1994Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu



e) dětským hřištěm stavebně nebo sadovnicky upravená část veřejného prostranství, na 
níž se nachází alespoň jedno hrací zařízení typu pískoviště, houpačka, kolotoč, 
prolézačka, skluzavka apod.,

f) obecným užíváním veřejného prostranství užívání přiměřeně odpovídající jeho 
účelu. Toto užívání je umožněno každému,

g) zvláštním užíváním veřejného prostranství provádění výkopových prací, umístění 
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění 
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a 
televizních děl.3

Článek 3
Čistota veřejných prostranství

(1) Za čistotu veřejného prostranství odpovídá jeho vlastník. Pokud je veřejné prostranství 
užíváno zvláštním způsobem, odpovídá za jeho čistotu uživatel.

(2) Každý je povinen při obecném užívání veřejného prostranství chovat se tak, aby 
nezpůsobil jeho znečišťování, a pokud způsobí znečištění veřejného prostranství, je povinen 
ho neprodleně odstranit.

(3) Za znečišťování veřejného prostranství se považuje zejména
a) umísťování, ponechávání či odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejném prostranství, 

nejde-li o zvláštní užívání veřejného prostranství ve smyslu článku 5 vyhlášky,
b) znečišťování veřejného prostranství splaškovými vodami a jinými znečišťujícími 

tekutinami, vznikajícími například při mytí a opravách motorových vozidel, stavební 
činnosti apod.,

c) vyklepávání koberců, rohožek a jiných znečištěných textilií na veřejném prostranství 
mimo místa k tomu určená,

d) zakládání otevřených ohňů a spalování jakýchkoliv předmětů mimo zařízení k tomu 
určená, pokud při této činnosti dochází k obtěžování obyvatelstva zápachem,

e) odhazování krmiva a krmení volně žijících a zdivočelých zvířat na veřejném prostranství, 
s výjimkou krmení ptactva v krmítcích a vodního ptactva,

f) vylepování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu určená,
g) znečišťování zdí, plotů, chodníků, vozovek a dalších viditelných ploch staveb nápisy a 

malbami, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě zaměřeného 
podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená reklama a jiná povolená 
činnost (např. soutěž v malování),

h) plivání či jiné tělesné znečišťování,
i) znečišťování veřejných prostranství způsobené domácími a hospodářskými zvířaty,
j) znečišťování zařízení sloužících veřejnosti, jimiž je vybaveno veřejné prostranství.

(4) Blokové čištění komunikací zajišťuje město Přerov prostřednictvím pověřené osoby. 
Čištěný úsek musí být řádně označen dopravními značkami nejméně týden předem v souladu 
s příslušnými právními předpisy.4 Odstavené vozidlo bránící čištění řádně označeného úseku 
může být v souladu s příslušnými právními předpisy5 na náklady vlastníka vozidla odtaženo.  

                                               
3 viz §4 odst.1 zákona č.565/1990Sb.,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
4 viz §19 odst.5 zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5 viz §19 odst.6 zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů



Článek 4
Ochrana veřejné zeleně při obecném užívání

Při obecném užívání veřejné zeleně je každý povinen zdržet se takových činností, které 
mohou vést k poškození jejích částí nebo narušení vývoje rostlin, jakož i činností, které 
mohou jiného omezit v obecném užívání veřejné zeleně. Za takové činnosti se považuje 
zejména
a)  na všech plochách veřejné zeleně

- přemísťování sadovnických prvků
- ježdění a parkování motorových vozidel
- jízda na kole s výjimkou vyznačených cyklistických stezek
- výsadba rostlin bez souhlasu vlastníka plochy,

b)  na plochách sadovnicky upravené veřejné zeleně
- trhání květin a plodů, lámání větví, lezení na stromy
- zakládání ohnišť
- koupání či brouzdání v kašnách
- opírání kol a uvazování psů ke stromům a opěrám stromů
- chození, běhání, lyžování a sáňkování po květinových záhonech a trávnících 

s výjimkou zatravněných komunikací, trávníků v sídlištních vnitroblocích, dětských 
hřišť a ostatních sportovně-rekreačních ploch

- provozování kolektivních míčových her s výjimkou sportovně-rekreačních ploch 
k tomu uzpůsobených.

Článek 5
Zvláštní užívání veřejného prostranství

(1) Ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství (dále jen „zvláštní užívání“) je kromě 
souhlasu vlastníka pozemku nutno požádat Městský úřad Přerov o stanovení podmínek 
zvláštního užívání. Žádat o stanovení podmínek zvláštního užívání není třeba, je-li důvodem 
zvláštního užívání činnost prováděná na základě správního rozhodnutí či jiného opatření 
vydaného podle zvláštních předpisů6, a dále v případě neodkladného odstraňování havárií na 
zařízeních uložených v plochách veřejného prostranství (parovody, horkovody, plynovody, 
vodovody, elektrické vedení apod.). Správce takového zařízení oznámí zvláštní užívání 
Městskému úřadu Přerov do tří dnů od zahájení prací na odstraňování havárie. 

(2) Stanovení podmínek zvláštního užívání se provádí na základě písemné žádosti podané 
nejpozději pět dnů před zahájením zvláštního užívání. Žádost musí obsahovat náležitosti 
uvedené v příloze vyhlášky.

(3) Při zvláštním užívání je každý povinen 
a) užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu, a to 

z hlediska plochy, času a vzhledu,
b) zabránit znečišťování okolí, odstraňovat případné znečišťování, které bylo způsobeno 

zvláštním užíváním nebo v souvislosti s ním, zabezpečit, aby nedošlo k zanášení 
kanalizačních vpustí,

c) činit preventivní opatření proti poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení,
d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, plynu, parovodu apod.,

                                               
6 např. zákon č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění



e) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů na veřejných prostranstvích 
(např. příslušné dopravní značení, v nočních hodinách osvětlení),

f) používat jen vyhrazený prostor a dodržovat stanovené podmínky,
g) při poruchách na podzemním zařízení v požadovaném termínu uvolnit plochu pro 

odstranění závad,
h) po ukončení zvláštního užívání uvést na svůj náklad veřejné prostranství do původního 

stavu, popřípadě řádného stavu.

Článek 6
Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení

(1) Povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo veřejné zeleně vydaná před 
účinností vyhlášky na dobu neurčitou pozbývají platnosti. Platnost povolení k zvláštnímu 
užívání veřejné zeleně vydaných před účinností vyhlášky na dobu určitou zůstává nedotčena.

(2) Porušení povinností uvedených ve vyhlášce bude postihováno podle platných právních 
předpisů.7

(3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Přerova č.8/96, o veřejné zeleni, a obecně 
závazná vyhláška města Přerova č.3/95, o čistotě ve městě Přerově, ve znění pozdějších 
předpisů.

(4) Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. června 2004. 

Jindřich  VALOUCH  v.r. Mgr. Elena  GRAMBLIČKOVÁ  v.r.
     starosta města                                                             místostarostka města

                                               
7

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



PŘÍLOHA OZV č.3/2004
Náležitosti žádosti o stanovení podmínek zvláštního užívání veřejného prostranství

Městský úřad Přerov V…....……………… dne ….………….200.
Bratrská 34
750 11 Přerov 2

Věc: Žádost o udělení souhlasu vlastníka pozemku1)

a o stanovení podmínek zvláštního užívání veřejného prostranství

Žadatel ...……………………………………………………………………..……………………
u fyz. osob jméno, příjmení /u práv. osob název, právní forma, IČ /u fyz. osob-podnikatelů jméno, příjmení, IČ

bytem / se sídlem (místem podnikání) …………………….……………………………………..
u fyzických osob adresa trvalého bydliště a adresa pro doručování písemností, není-li totožná s trvalým bydlištěm

Osoba oprávněná za žadatele jednat: …………………………………………………………...
jméno, příjmení, telefonní č.

Účel a způsob zvláštního užívání: 

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Termín zvláštního užívání: OD ………………………...… DO …………………………včetně

Specifikace veřejného prostranství, které má být užíváno zvláštním způsobem:2)

Katastrální území Parcelní číslo Ulice Vlastník Adresa / sídlo 
vlastníka

Požadovaná výměra 
zvláštního užívání

Prováděcí firma (není-li totožná s žadatelem): ………………………………………………………
u právnických osob název, právní forma, IČ, sídlo/ u fyz. osob-podnikatelů jméno, příjmení, IČ, místo podnikání

Osoba oprávněná za prováděcí firmu jednat: …………………………………………………
jméno, příjmení, telefonní č.

Za žadatele ………………………………………………….
jméno, příjmení (i u práv. osob), podpis

Přílohy:
 grafická situace s vyznačením požadovaného záboru pro zvláštní užívání
 souhlas vlastníka pozemku, není-li vlastníkem město Přerov
 kopie (neověřená) stavebního povolení, územního rozhodnutí nebo jiného rozhodnutí či opatření stavebního 

úřadu, souvisí-li zvláštní užívání se stavební činností a požadované zvláštní užívání nebylo předmětem 
rozhodnutí či opatření stavebního úřadu

 v případě zastupování žadatele a u právnických osob doklad o pověření (zplnomocnění) jednat jménem 
žadatele nebo právnické osoby

                                               
1) vztahuje se pouze na případy, kdy vlastníkem pozemku je město Přerov
2) v případě většího množství pozemků uveďte na samostatné příloze
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