
Upozornění na platné obecně závazné vyhlášky 

 

Ukliďme po svém pejskovi! 

Jarní sluníčko a prodlužující se dny nás lákají k procházkám naším městem. 

Doprovod nám často dělá náš čtyřnohý kamarád. Většina majitelů pejsků jde 

do terénu vybavena sáčky, a pokud pejsek cestou něco utrousí, okamžitě to po 

něm uklidí. Kvůli těm, kterým nedochází, že plochy kolem chodníků nebo cest nejsou určeny 

k venčení psů, schválilo zastupitelstvo města v roce 2014 vyhlášku, která upravuje pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tato vyhláška č. 1/2014 ukládá průvodci psa 

povinnost bezodkladně odstranit z veřejných míst exkrementy svého psa. Sáčky na psí 

exkrementy si mohou majitelé psů bezplatně vyzvednout na úseku ŽP nebo na podatelně 

Městského úřadu Šenov. 

Ing. Jan Blažek, starosta 

 

Můžu v neděli kosit trávu nebo řezat dřevo?  

Někteří z nás vyráží na víkendy nebo ve svátky za aktivním odpočinkem do hor, ale většina se 

věnuje zahradničení, grilování nebo svým koníčkům 

v okolí svého příbytku. Je logické, že po celotýdenním 

pracovním vypětí a stresu si chceme v klidu odpočinout 

na zahradě. Město vyšlo vstříc připomínkám těchto 

občanů a zakázalo „hlukovou“ vyhláškou o nedělích a 

svátcích používání hlučných strojů a zařízení (motorové 

a elektrické sekačky, křovinořezy, pily, sbíjecí a bourací 

kladiva, kompresory, apod.) v odpoledních hodinách. 

Kdo nestihne hlučné práce vykonat od pondělka do 

soboty, může tak učinit ještě v neděli nebo o svátcích, 

ale pouze v době od 8,00 do 12,00 hodin. Respektujme právo na klid a odpočinek ostatních 

alespoň ve sváteční dny odpoledne, jak nám ukládá Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 

Ing. Jan Blažek, starosta 

 

Jak nakládat s bioodpadem? 

Od 17. 03. 2017 je na území města Šenov účinná Obecně 

závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanovuje zákaz 

spalování rostlinných materiálů na území města Šenov.  

Jedná se o celoroční zákaz spalování rostlinných 

materiálů na území města Šenov. V otevřených ohništích 

na zahradách a polích i při grilování tak lze spalovat 

pouze suché kusové dřevo neznečištěné chemickými 



látkami. Ostatní rostlinné materiály (seno, sláma, listí, stonky rostlin, aj.) není možné 

spalovat, ale například kompostovat pro vlastní potřebu. Za tímto účelem bylo domácnostem 

předáno 1500 kompostérů. Občan, který nezpracovává rostlinné zbytky pro vlastní potřebu, je 

povinen tento odpad umístit do hnědých nádob na bioodpad (tyto si občané platí sami) nebo 

odevzdat bezplatně ve sběrném místě, ul. Na Sedlácích. Větve stromů je možné štěpkovat pro 

vlastní potřebu nebo je opět bezplatně odevzdat na sběrném místě. 

Bc. Ida Chrástková, úsek ŽP 

Kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek provádí strážníci Městské policie Šenov, 

kteří řeší provinění hned na místě, případně ho postoupí přestupkové komisi. 


