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VEŘEJNÉ UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST UDRŽOVAT POZEMKY NA
ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ČAKOVICE V ŘÁDNÉM STAVU
Městská část Praha-Čakovice upozorňuje na povinnost udržovat pozemky v řádném stavu, zahrnující
povinnost omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů, jakož udržovat pořádek na
pozemcích, přičemž porušení uvedené povinnosti podléhá sankcím podle příslušných právních
předpisů.
Městská část Praha-Čakovice zejména upozorňuje na ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
(dálen jen „zákon o rostlinolékařské péči“), podle kterého platí, že fyzická nebo právnická osoba, která
pěstuje, vyrábí, zpracovává nebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a
vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni
zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Porušení výše uvedené povinnosti stanovené § 3 odst. 1 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči
fyzickou osobou je přestupkem podle ustanovení § 79b odst. 1 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči,
za který lze uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč.
Porušení výše uvedené povinnosti stanovené § 3 odst. 1 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči
právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající je přestupkem podle ustanovení § 79f odst. 1
písm. a) zákona o rostlinolékařské péči, za který lze uložit pokutu až do výše 2.000.000,- Kč.
Městská část Praha-Čakovice dále též upozorňuje na ustanovení § 33a zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, v aktuálním znění (dále jen „zákon o hl. m. Praze), podle kterého platí, že se
fyzická osoba dopustí přestupku tím, že dle odst. 1 písm. b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku,
který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části, nebo odst. 1 písm. c) naruší životní
prostředí v městské části, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší vzhled městské části.
Podle ustanovení § 33a zákona hl. městě Praze dále platí, že se právnická nebo podnikající fyzická
osoba dopustí přestupku tím, že dle odst. 2 písm. b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který
užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části, nebo odst. 2 písm. c) naruší životní prostředí
v městské části, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší vzhled městské části. Podle
ustanovení § 33a odst. 4 zákona o hl. městě Praze lze za tyto přestupky uložit pokutu do 500.000,- Kč.
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