
Statutární město Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 4/2008 o 

udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) 

 
Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 3. 5. 2019 usnesením č. 19107 v 

souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 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 

 

Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných 

prostranstvích (vyhláška o čistotě) se mění takto: 

 

Článek 2 

 

Text poznámky pod čarou č. 2: „§ 3 písm. a) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění zákona č.77/2004 Sb“ se nahrazuje textem: „§ 3 písm. a) zákona č.246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění“. 

 

Text poznámky pod čarou č. 3: „§ 38 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č.20/2004 Sb.“ se nahrazuje textem: „§ 38 zákona 

č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění“. 

 

Text poznámky pod čarou č. 4: „Například § 47 odst. 1 písm. d) a § 47b odst. 1 písm. d) 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č.320/2002 Sb., zákon 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 zákona č.225/2006 Sb.“ 

se nahrazuje textem: „Například § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, v platném znění; zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, v platném znění“. 

 

Text poznámky pod čarou č. 5: „Například § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 47 odst. 1 

písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“ se nahrazuje textem: „Například § 27 a § 

28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění; § 5 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění“. 

 

Text poznámky pod čarou č. 7: „Článek 2 bod 2.3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 o 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.“ se nahrazuje textem: „Článek 2 

bod 2.3 obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn“. 

 



Text poznámky pod čarou č. 8, část textu: „ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů“ se nahrazuje textem: „zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 

v platném znění“. 

 

 

 

Článek 3 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
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