Statutární město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o údržbě a ochraně veřejné zeleně
na území statutárního města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se na svém zasedání konaném dne 13. 3. 2017 usneslo
vydat na základě ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“).
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví podmínky pro zajištění ochrany a údržby veřejné zeleně na území
statutárního města Frýdku-Místku; území statutárního města Frýdku-Místku je tvořeno
katastrálním územím Frýdek, Místek, Chlebovice, Lískovec u Frýdku-Místku, Lysůvky,
Panské Nové Dvory, Skalice u Frýdku-Místku.
Čl. 2
Údržba veřejné zeleně
1) Vlastník veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí; četnost sečí
je minimálně 2x ročně, přičemž:
a) první seč musí být provedena nejpozději do 30. 6. příslušného roku;
b) druhá a případně další seč v závislosti na vegetačních podmínkách, nejpozději však
do 15. 9. příslušného roku.
2) Vlastník veřejné zeleně je povinen zajistit odvoz posečené trávy nejpozději do 3 dnů
po provedení seče.
3) Povinnost stanovená článkem 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky se nevztahuje na pozemek
nacházející se mimo zastavěné území obce a náležející do zemědělského půdního fondu,
pokud je spásán.
Čl. 3
Ochrana veřejné zeleně
Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) poškozovat vzhled a znečišťovat trávníky, záhony a ostatní veřejnou zeleň,
b) vjíždět vozidly do ploch veřejné zeleně a parkovat na nich či s nimi jinak manipulovat
s výjimkou vozidel a techniky sloužící k provádění údržby veřejné zeleně,
c) provádět jakékoli úpravy a výsadby na pozemcích veřejné zeleně; to neplatí
pro vlastníka veřejné zeleně nebo jím pověřené osoby.
Čl. 4
Dohled nad dodržováním vyhlášky a sankce
1) Dohled nad plněním povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí Městská policie
Frýdek-Místek.
2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů 1).

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 Řád zeleně
města Frýdek-Místek.
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017.

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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