Obecně Závazná

hlá

obce Medlov

Č.

4/2002

o hraně z 1 ně v obci Medlo

.

Zastupitelstvo obce Medlov schválilo dne 23.l02002 podl ustanovení § 10 pi m. c a 84 odst. 2
písm., i) zákona Č. 128/2000 Sb., o obclch (obecni zřízení), ve ZD ni pozdějšich předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku o ochraně zeleně v obci edlov.
Článek 1
Základní ustanoveni
Účelem vyhlášky je legislativně zabezpečit ochranu veřejn zeleně na území obce Med lov .
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Článek 2
Ochrana veřejn zeleně
Veřejnou zeleň je dovoleno užívat pouze způsobem přim řeným iejímu účelu a každ její
poškozeni je zakázáno
Při používání zelen ie třeb dodržovat po dek, či tu vyvarovat se v eho, co h narušovalo a
ohrožovalo ú L jemuž zeleň. slouží.
a veřejných plochách je zakázáno:
a)
. it i poš ozovat eřejnou zele ,nap . trhat květiny a plod ovocných a okrasných d vin,
lámat větve či jinak zeleň poškozovat, a 10 i včetně technických prvků veřejné zeleně
b) parkovat a vjižd t m torovými vozidly, motocy I .jízdními koly a povozy po veřejné zeleni
s výjimkou vozidel obce
c) instalovat prodejni stánky, reklamní tabule a jiná zařízení omezující rust, rozvoj a údržbu
zelen .
Provádět jakékoliv úpravy a výsadby na plochách veřejného zeleně, ve vlastnictví obce, je možné
jen se souhlasem Rady obce Medlov. Rada obce Medlov může neoprávn n provedenou úpravu
či výsadbu bez náhrady změnit či zcela zrušit.
Osoba, která bude provád t výkopové práce v zeleni je povinna neprodleně ohlásit začátek prací
na Obecním úřad Medlov. Obecni úřad Medlov stanoví rozsah dotčeni zeleně, časový
harmono ram výkopových p i.zp ůsob n vráceni plochy do puvodmho stavu a termín předáni.
Obecni .
Medlov i op vn n v
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Čl.4
Závěrečné ustanoveni
1.) Touto obecně závaznou vyh1áš ou se zrušuje obecn závazná vyhláška Č. 2/2002 o ochran
zeleně v obci Medlov ze dne 19.června 2002.
2.) Tato obec závazná vyhl' ka b I
válena u esením Zastupitelstvem obce a
b' vá
účinnosti dn : 1.1.2003.
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