
obec MaH Úpa

obecně závazná whláška
obce Malá Upa

č.4 l2o|0
o ochraně a údržbě veřejné zeleně

na území obce Malá Úp".

Zastupitelstvo obce Malá Úpa se na svém 30. zasedání dne 19.8.2010 usnesením č- 303/30/10
usneslo rydat v na základě ustanovení $ 10 písm. c) a v souladu s ustanoveďm $ 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 12812000 Sb.' o obcích ( obecní zšízeni ) ve znění pozdějších předpisů, vydat
tuto obecně závaznou whláŠku:

Čtánek 1
Cíl ryhlášky.

obec Malá Úpa je středisko cestormího ruchu se zaměřením převáŽně na pěší turistiku a
cykloturistiku. Pro nádhemé přírodní scenérie, neporušenou přírodu, pro jedinečný horský raz
krajiny a v neposlední řadě i pro vytviíření kulturního prostředí návštěvníkům je obec Malá Upa
nazývána klenotem Krkonoš. K zachování atraktivity přírodního prostředí a pro celkový estetický
vzhled obce s cílem dalšího rozvoje turistického ruchu je ochrana audržbaveřejné zeleně
nezbytnou podmínkou.

Čtánek 2
Předmět vyhlášky.

Tato obecně závazná vyhláška stanowje podmínky pro zajištění ochrany a udrŽování veřejné zeleně
naúzemi obce Ma1á Upa a to stanovením povinnosti údrŽby zeleně formou pravidelných sečí nebo
mulčování'

Článek 3
Veřejná zeleň.

Veřejnou zelentna území obce Malá Úpa se pro účely této lyhlášky rozumí veškeré travní a keřové
porosty rostoucí na veřejném prostranství v obci, lymezeném ve smyslu obsahu $ 34 zakona č.
128/2000Sb., o obcích ( obecní zřízeru ) ve znění pozdějších předpisů'

ČHnek 4
opatření k zajištění ochrany a údržby veřejné zeleně.

1.) Vlastďci nebo oprávnění uŽivateló veřejné zeleně na území obce Malá Upa jsou povinni
tuto veřejnou zeleň udrŽovat formou pravidelných sečí nebo formou pravidelného mulčování.

2) Četnost seče nebo mulčování veřejné zeleně je minimálně jedenkrát ročně a musí bý provedena
ve vegetačďm období a to nejpozději do 31.srpna příslušného roku.

3) Posečenou trávu je vlastník nebo oprávněný uŽivatelveřejné zeleně povinen uklidit nejpozději
do 14 dnů ode dne provedení seče.

4) Zmulčovanou trálrr není vlastník nebo oprávněný uŽivatelveřejné zeleně povinen z veřejného
prostranství odstraňovat.



Clánek 5
Sankce.

1) Kontrolu a dozor nad dodrŽováním povinností stanovených touto obecně závarnou
lyhláškou vykonávají striíŽníci Městské policie Trutnov a obecní uřad Malá Úpa.

2) Porušení povirrností stanoverrých touto obecně závaznou.r,yhláškou bude postihováno po.dle
platných právních předpisů. 1 )

Clánek ó
Závěrečná ustanovení.

Tato obecně závazná lyh]áška nabyvá účinnosti dnem 1. ledna 20||.
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Robert Hudrlík
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.8.2010

Sejmuto z uřední desky dne:

,) zákon Č' 20011990 Sb.. o přestupcích. v platrrém zněni
Zákon č. 12812000 Sb.. o obcích ( obecní zŤ1zeni)' v platném mění

r. JanPatzelt
starosta


