obec MaH Úpa
obecně závazná whláška
obce Malá Upa
č.4l2o|0
o ochraně a údržběveřejnézeleně
na územíobce Malá Úp".
Zastupitelstvoobce Malá Úpa se na svém30. zasedánídne 19.8.2010usnesenímč-303/30/10
usneslo rydat v na základě ustanovení $ 10 písm.c) a v souladu s ustanoveďm $ 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 12812000Sb.' o obcích ( obecní zšízeni) ve znění pozdějšíchpředpisů,vydat
tuto obecně závaznou whláŠku:

Čtánek 1
Cíl ryhlášky.
obec Malá Úpa je středisko cestormíhoruchu se zaměřenímpřeváŽně na pěšíturistiku a
cykloturistiku. Pro nádhemépřírodníscenérie,neporušenoupřírodu,pro jedinečnýhorský raz
krajiny a v neposlednířadě i pro vytviířeníkulturního prostředínávštěvníkům
je obec Malá Upa
nazývána klenotem Krkonoš. K zachování atraktivity přírodníhoprostředía pro celkový estetický
vzhled obce s cílem dalšíhorozvoje turistickéhoruchu je ochrana audržbaveřejnézeleně
nezbytnou podmínkou.
Čtánek2
Předmět vyhlášky.
Tato obecně závazná vyhláška stanowje podmínky pro zajištěníochrany a udrŽováníveřejnézeleně
naúzemi obce Ma1á Upa a to stanovenímpovinnosti údrŽbyzeleně formou pravidelných sečínebo
mulčování'
Článek 3
Veřejná zeleň.
Veřejnou zelentna územíobce Malá Úpa se pro účelytétolyhlášky rozumí veškerétravnía keřové
porosty rostoucína veřejnémprostranstvív obci, lymezeném ve smyslu obsahu $ 34 zakona č.
128/2000Sb.,o obcích( obecnízřízeru) ve zněnípozdějšíchpředpisů'
ČHnek 4
opatření k zajištěníochrany a údržbyveřejné zeleně.
1.) Vlastďci nebo oprávněníuŽivatelóveřejnézeleně na územíobce Malá Upa jsou povinni
tuto veřejnou zeleň udrŽovat formou pravidelných sečínebo formou pravidelnéhomulčování.
2) Četnostsečenebo mulčováníveřejnézeleně je minimálně jedenkrát ročněa musí bý provedena
ve vegetačďmobdobía to nejpozdějido 31.srpnapříslušného
roku.
3) Posečenoutrávu je vlastník nebo oprávněný uŽivatelveřejné zeleně povinen uklidit nejpozději
do 14 dnůode dne provedeníseče.
4) Zmulčovanoutrálrr nenívlastník nebo oprávněný uŽivatelveřejnézeleně povinen z veřejného
prostranstvíodstraňovat.

Clánek 5
Sankce.
1) Kontrolu a dozor nad dodrŽovánímpovinnostístanovenýchtouto obecně závarnou
lyhláškou vykonávají striíŽníciMěstské policie Trutnov a obecní uřad Malá Úpa.
2) Porušenípovirrnostístanoverrýchtouto obecně závaznou.r,yhláškoubude postihováno po.dle
platných právních předpisů.1)

Clánek ó
Závěrečná ustanovení.
Tato obecně závazná lyh]áška nabyvá účinnostidnem 1. ledna 20||.
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RobertHudrlík
místostarosta

Vyvěšenona úřední
descedne:20.8.2010
Sejmutoz uřednídeskydne:

,)zákon Č'20011990
Sb..o přestupcích.
v platrrém
zněni
Zákon č.12812000
Sb..o obcích( obecnízŤ1zeni)'
v platném
mění
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JanPatzelt
starosta

