MĚSTO LOM
ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOM
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022,
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné
zeleně a zlepšení vzhledu města
Zastupitelstvo města Lom na svém zasedání dne 16.09.2022 usneslo usnesením
č. 470/25/2022 vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) a § 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):
Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
1) Předmětem této vyhlášky je vytvoření dalších podmínek pro ochranu veřejného pořádku,
veřejné zeleně a vzhledu města nad rámec zákonných povinností 1).
2) Cílem této vyhlášky je předcházení narušování veřejného pořádku ve městě Lom (dále jen
„město“), ochrana veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města.
Článek 2
Základní ustanovení
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, být v rozporu s ochranou veřejné zeleně nebo
narušovat vzhled města dle místních podmínek na území města je umísťování předmětů
sloužících k odpočinku, rekreaci a stravování (lavice, lavičky, židle, křesla, sedací
soupravy, stoly a podobný nábytek) a přípravě pokrmů (grily, udírny, vařiče a podobná
zařízení), jakož i bezprostředně navazující používání těchto předmětů, na některých
veřejných prostranstvích.
2) Veřejnou zelení pro účely této vyhlášky se rozumí parková plocha na náměstí Republiky,
park v ulici Litvínovská, parková plocha v ulici Československé armády, park v ulici
Komenského, parky v ulici Podkrušnohorská.
Článek 3
Omezení škodlivé činnosti
1) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno provádět činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 této
vyhlášky.
1)

např. zákaz poškozování nebo znečišťování veřejné zeleně, vypalování porostů, neoprávněného užívání cizí
věci, neoprávněného záboru veřejného prostranství atd.

2) Pravidlo stanovené v odst. 1 neplatí:
a) v případech, kdy k takovému užívání dá souhlas vlastník veřejné zeleně 2);
b) pro vozidla zajišťující opravy, údržbu a čistotu veřejné zeleně, vozidla Policie ČR,
Městské policie, Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby
při výkonu služby a v dalších případech, kdy tak stanoví nebo umožní přímo zákon 3).
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města, ze dne 23. 10. 2017.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.
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2)
3)

takovým souhlasem není dotčena povinnost dodržovat zákonné povinnosti
např. při použití vozidla v rámci krajní nouze nebo při nutné obraně

