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Zastupitelstvo města Loun dne 22. června 2009 svým usnesením č. 38/2009 vydalo 
v souladu s § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a § 10 písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“): 

Článek 1 

Předmět úpravy 
 
 Tato vyhláška upravuje povinnosti k zajištění udržování veřejné zeleně, a k užívání 
zařízení města Loun sloužících potřebám veřejnosti. Cílem je zajistit estetický vzhled a 
plnění funkcí veřejné zeleně a zařízení města sloužících potřebám veřejnosti a vytvořit tak 
příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků města. 

Článek 2 

Základní pojmy 
 
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 prostoru. 

2) Veřejnou zelení se rozumí zeleň v zástavbě a ostatní veřejná zeleň. Za součást 
veřejné zeleně se považují i parky, stromy, keře, travnaté plochy, květinové plochy a 
zeleň v nádobách, které se nacházejí na veřejném prostranství. 

3) Zařízením sloužícím potřebám veřejnosti se rozumí městský mobiliář, a to zejména 
lavičky, nádoby na odpad, dětská hřiště, sportoviště, veřejné osvětlení, informační a 
orientační tabule, zábradlí, autobusové zastávky, umělecká díla a další zařízení. 

Článek 3 

Omezení 
 
1) Na plochách veřejné zeleně je bez souhlasu vlastníka zakázáno:  

a) stanovat, rozdělávat oheň nebo nocovat mimo místa k tomu určená, 
b) provádět pěstební zásahy do veřejné zeleně včetně výsadeb, řezu a odstraňování 
dřevin a rostlin. Tím nejsou dotčeny povinnosti dle zvláštních zákonů1). 

2) Zařízení sloužící potřebám veřejnosti je mimo jiné2) zakázáno i přemísťovat. 
3) Je zakázáno vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na plochy veřejné zeleně bez 

souhlasu vlastníka. Tím nejsou dotčeny povinnosti dle zvláštních předpisů3). 
4) Zakazuje se trvale kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a pískovištích na 

území města Loun určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let a uvedených 
zároveň v příloze č. 1 této vyhlášky. 

                                                           
1) např. § 7 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
2) § 47 odst. 1) písm. d) a g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
(„Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství; kdo znečistí veřejné 
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost 
úklidu veřejného prostranství.“) 
3) např. § 25 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů („Řidič 
smí zastavit a stát jen....“), § 20 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 
předpisů atd. 



 

Článek 4 

Údržba ve řejné zelen ě 
 
Každý vlastník pozemku, na kterém se nachází veřejná zeleň, je povinen kromě zákonných 
povinností4) zajistit zejména: 

a) pravidelné posekání rostlinného porostu vždy nejpozději do 31. května, 31. července 
a 30. září kalendářního roku; 

b) úklid posekané rostlinné hmoty nejpozději do 24 h po seči; 
c) vyhrabání a úklid listí vždy do 15. listopadu a 20. prosince kalendářního roku. 

Článek 5  

Kontrola a sankce 
 
1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Louny a odbor životního 

prostředí Městského úřadu Louny. 
2) Porušování této vyhlášky se postihuje podle obecně závazných právních předpisů. Touto 

vyhláškou nejsou dotčeny další povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 
Tato obecně závazná vyhláška č. 3/2009 nabývá účinnosti dne 15. července 2009 a její 
novelizace č. 1/2001 nabývá účinnosti dne 1. května 2011. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
             
              Ing. Jan  K e r n e r                                                      Pavel  C s o n k a         
            starosta m ěsta                         místostarosta  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4) např. povinnosti dle § 47b odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích („Přestupku se dopustí ten, kdo 
neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.“) a § 58 
odst. 2 zákona o obcích („Obec může uložit pokutu do 100 tis. Kč právnické osobě nebo fyzické 
osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, 
tak, že naruší vzhled obce“) 



 
 
 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2009, ve znění vyhlášky č. 1/2011 - k zajištění 
udržování veřejné zeleně a k užívání zařízení města Loun sloužících potřebám veřejnosti  
 
Seznam ve řejně přístupných d ětských h řišť a pískoviš ť 
 
1. dětské hřiště ul. Mělecká (čp. 2217-2219), ev.č. 31 
2. dětské hřiště ul. kpt. Nálepky (čp. 2223, 2224), ev.č. 30 
3. dětské hřiště ul. kpt. Nálepky (čp. 2230 – 2233), ev.č. 32 
4. dětské hřiště ul. kpt. Nálepky (2094 – 2097), ev.č. 44 
5. dětské hřiště ul. SNP (čp. 2084 – 2091), ev.č. 34 
6. dětské hřiště Přemyslovců (čp. 2043 – 2048), ev.č. 26 
7 .dětské hřiště Březinova ulice (čp. 2404 – 2411), ev.č. 25 
8.dětské hřiště SNP (čp. 2007 – 2008), ev.č. 28 
9.dětské hřiště ul. J. Švermy (čp. 2053 – 2056), ev.č. 27 
10.dětské hřiště pěší zóna Kosmonautů (u bývalých mateřských škol), ev.č. 43 
11.dětské hřiště v Masarykových sadech, ev.č. IV. 
12.dětské hřiště ul. Přemyslovců (čp. 2061 – 2062), ev.č. 29 
13.dětské hřiště v Holárkových sadech, ev.č. III. 
14.dětské hřiště ul. Pionýrů (čp. 2436 – 2439), ev.č. 1 
15.dětské hřiště ul. P. Obrovce (čp. 2262 – 2264), ev.č. 38 
16.dětské hřiště pěší zóna Kosmonautů (čp. 2276 – 2277), ev.č. 41 
17.dětské hřiště ul. Školní (čp. 2442 – 2443), ev.č. 3 
18.dětské hřiště ul. Vladimirská (čp. 2455 – 2461), ev.č. 45 
19.dětské hřiště ul. Zahradní (čp. 2462 – 2468),  ev.č. 6 
20.dětské hřiště ul. Zahradní (čp. 2476 – 2480), ev.č. 7 
21.dětské hřiště ul. Cítolibská (za čp. 2489), ev.č. 8 
22.dětské hřiště ul. Palackého (čp. 2496 - 2500), ev.č. 9 
23.dětské hřiště ul. Skupova (čp. 2523 – 2524), ev.č. 17 
24.dětské hřiště ul. Šafaříkova (za mateřskou školou, čp. 2530), ev.č. 20 
25.dětské hřiště ul. Prokopova (za čp. 2511 – 2512), ev.č. 16 
26.dětské hřiště ul. Rybalkova (čp. 2116 – 2117), ev.č. 10 
27.dětské hřiště ul. Čs. Armády (čp.2179 - 2187), ev.č. 12 
28.dětské hřiště ul. Čs. Armády (za čp. 2194), ev.č. 13 
 
 
 
 

 


