STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2022
o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné
zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti
ve městě Olomouci
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 7. 3. 2022 usnesením č. 42 usneslo
vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Úvodní ustanovení
(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajišťování a
udržování čistoty, pořádku, vzhledu ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, veřejné zeleně a při užívání zařízení města sloužících potřebám
veřejnosti na celém území města Olomouce.
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zajištění čistoty a
ochrany veřejné zeleně, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje
vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření estetického vzhledu města.
Článek 2

Vymezení pojmů
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.
(2) Veřejnou zelení se rozumí veškerá zeleň, která se nachází na veřejném prostranství.
(3) Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí jednání nebo opomenutí
osoby, v jehož důsledku dojde ke znečištění veřejného prostranství pevnou nebo tekutou
látkou, příp. jinou věcí způsobilou narušit účel užívání veřejného prostranství nebo jeho
vzhled.
(4) Zařízením města sloužícím potřebám veřejnosti (dále jen „veřejně prospěšná zařízení“) se
rozumí zejména lavičky, zábradlí, odpadkové koše, nádoby na domovní odpad, stojany
s koši a sáčky, označníky ulic a informační označníky, zastávky veřejné dopravy,
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dopravní značení a zařízení, veřejné osvětlení, stojany na kola, umělé vodní nádrže, pítka,
sloupy veřejného osvětlení, parkovací automaty, dětská hřiště, pískoviště, sportovní
plochy a zařízení včetně vybavení, výlepové plochy, altány a pergoly.
(5) Rozsah městské památkové rezervace je dán hranicí, která vede na severní straně
od křižovatky ulic Studentské a Legionářské s ulicí Studentskou a Dobrovského,
na východní straně Třídou Jiřího z Poděbrad, na jižní straně sleduje linii tereziánského
opevnění, překračuje rameno řeky Moravy (Mlýnský potok) a pokračuje Aksamitovou
ulicí a na západní straně probíhá Třídou Svobody a Legionářskou zpět ke křižovatce
s ulicí Studentskou. Je-li hranice městské památkové rezervace vedena ulicemi a
vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací 2 a je graficky
znázorněn v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 3

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.3
(2) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit. 3
(3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, které je zvíře v dané chvíli svěřeno nebo která ho
doprovází.
(4) Je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství, zejména: 3
a) odhazováním smetí, papírů, obalů všeho druhu včetně obalů pyrotechnických výrobků,
zbytků jídel, zbytků ovoce a zeleniny, jízdenek, nedopalků cigaret apod.;
b) pliváním, vykonáváním osobní potřeby, zvířecími exkrementy, splaškovými vodami,
oleji, chemikáliemi nebo jiným podobným způsobem;
c) převracením a přemisťováním nádob na odpadky a rozhazováním jejich obsahu;
d) umísťováním reklamy, plakátů, inzerátů a jiných tiskovin mimo plakátovací plochy;
e) umísťováním krmiva a potravin pro ptactvo a jiná zvířata s výjimkou krmení ptactva
v krmítcích a vodního ptactva.
(5) Je zakázáno znečišťovat a poškozovat zařízení města sloužící potřebám veřejnosti
uvedená v čl. 2 odst. 4.4
(6) Provozovatelé stánků (kiosků), kteří prodávají jídla a nápoje k bezprostřední spotřebě
(rychlé občerstvení), a zároveň mají u své provozovny vymezen venkovní prostor na
veřejném prostranství pro konzumaci tohoto občerstvení, jsou povinni opatřit jimi užívaný
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prostor dostatečným počtem nádob na odpadky, pečovat o jejich stav a zajišťovat jejich
včasné vyprázdnění. Rovněž jsou povinni zajistit průběžný úklid tohoto prostoru.5
(7) Provozovatel či pořadatel obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce je povinen
zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a po ukončení akce zajistit
úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při
akci k jeho znečištění.
(8) Na veřejných prostranstvích v městské památkové rezervaci lze za podmínek stanovených
jinými předpisy umísťovat sběrné nádoby na komunální odpad – popelnice a kontejnery –
mimo dny, kdy je prováděn svoz odpadu.
Článek 4

Ochrana veřejné zeleně
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
(2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) vstupovat na květinové záhony a poškozovat travnaté plochy,
b) vjíždět motorovými vozidly včetně přípojných vozidel do ploch veřejné zeleně a
parkovat na nich či s nimi jinak manipulovat,
c) jakkoli veřejnou zeleň poškozovat nebo ničit (zejména trháním větví, listí, kůry, květů
a plodů, poškozováním kořenového systému, bezdůvodným přesazováním,
nevhodným ořezem, aplikací škodlivých látek, apod.),
d) jakkoli veřejnou zeleň znečišťovat (zejména odhazováním odpadků, vytvářením
nelegálních skládek odpadů, vylepováním plakátů, aplikací barev, vykonáváním
osobní potřeby, apod.),
e) jezdit ve veřejné zeleni jednostopými i dvoustopými vozidly, na kolech, koloběžkách,
kolečkových bruslích, skateboardech a obdobném sportovním náčiní, s výjimkou
ploch veřejné zeleně, které jsou pro takovýto účel určeny,
f) požívat či jinak aplikovat omamné a psychotropní látky v plochách veřejné zeleně,
g) spát a nocovat ve veřejné zeleni,
h) tábořit,
i) rozdělávat ohně a grilovat, mimo místa k tomuto účelu vyhrazená vlastníkem veřejné
zeleně,
j) bez souhlasu vlastníka ploch veřejné zeleně vysazovat do vegetačních ploch dřeviny.
(3) Uvedené zákazy se netýkají zásahů do veřejné zeleně prováděných při její údržbě k tomu
oprávněným subjektem.
(4) Zákazy uvedené v odst. 2 platí přiměřeně i pro místa, kde byla veřejná zeleň dočasně
odstraněna v důsledku její údržby nebo v důsledku jejího poškození či zničení.

Článek 5

Závěrečná ustanovení
(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle
zvláštních právních předpisů6.
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(2) Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie
Olomouc.
(3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti
ve městě Olomouci ze dne 29. 6. 2020.
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Přílohy
1. Mapa městské památkové rezervace

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.
primátor

JUDr. Martin Major, MBA v.r.
1. náměstek primátora
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