OBEC DIVEC, IČO 45978123.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o opatřeních k zajištění ochrany a
údržby soukromých a veřejných ploch zeleně.
Zastupitelstvo obce Divec na svém zasedání dne 13.července 2011 přijalo
usnesením číslo 8/2011 v souladu s ustanovením §10 písm. c), §35 odst. a), a §84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §3 odst.1 písm. a) zákona
326/2004 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku o opatřeních k zajištění ochrany a
údržby soukromých a veřejných ploch zeleně (dále jen „vyhlášku“).

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) upravuje povinnosti
k udržování a ochraně zeleně, kterou tvoří zeleň na soukromých a obecních
pozemcích. Cílem je zajistit plnění základních funkcí zeleně obecně a vytvořit tak
příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce.

Článek 2
Opatření k zajištění ochrany veřejné zeleně
1) Vlastníci pozemků na území obce Divec jsou povinni zeleň na zmíněných
pozemcích udržovat formou pravidelných sečí; četnost sečí je stanovena minimálně
3x ročně. Jednotlivé seče musí být provedeny nejpozději do 31. května, 31. července
a 30. září příslušného roku.
2) Zajistit odklizení trávy z provedených sečí do tří dnů po seči a odvoz
odpadu po seči nejdéle následující den po nahrabání, pokud nebyla seč provedena
mulčováním. K uskladnění posekané trávy lze využít pro tyto účely vyhrazený
prostor, který má obec k dispozici na pozemku firmy SV Metal.
3) V případě, že vlastník pozemku tuto povinnost, vyplývající ze zákona
nesplní do 14 ti dnů od dat, uvedených v odstavci 1 článku 2, obec Divec tuto
službu provede ve své režii a náklady za její provedení bude požadovat po vlastníku
pozemku. Poplatek za 1m2 posekané plochy bude účtován dle obvyklé ceny, která je
obci účtována za sekání obecních pozemků.

Článek 3
Účinnost
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 28.7.2011.

Vyvěšeno 13.7.2011

Sejmuto …...........

