OBEC OBŘÍSTVÍ
okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Obříství
č. 2/2013
o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení
Zastupitelstvo obce Obříství schvaluje a vydává dne 1.10.2013 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 24 odst. 2)
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení (dále též jen „vyhláška“):
Čl. 1
Základní ustanovení
1.

V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují
touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob,
majetku a veřejného pořádku v obci.

2.

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci.

3.

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v
obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat
pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.
Čl. 2
Základní pojmy
1.

Veřejný pořádek
Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob
v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich
realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na
příznivé životní prostředí.
K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na
veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla
chování, která nejsou právně vyjádřena, ale podle obecného názoru a přesvědčení je ve
veřejném zájmu jejich zachovávání jako nezbytná podmínka občanského soužití.

2. Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru .
3. Veřejné zařízení
Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a
slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (napřiklad dopravní značky a dopravní značení,
veřejné telefonní automaty, lavičky, zastávky hromadné dopravy apod.)
4. Veřejná zeleň
Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové
záhony, stromy, keře , cesty apod.) které jsou uspořádané podle zásad sadovnické etiky.
Jedná se o doplňující prvky v obytném prostředí , zejména parky, zahrady a plochy určené
k trávení volného času.
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5. Noční doba
Noční dobou se ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů rozumí zpravidla doba od 22. hod. do 06.00 hod..
6. Veřejná produkce hudby
Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních
zábavách, plesech, koncertech, diskotékách, technopárty ) provozovaná na místech
přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu určených.
7. Sportovní akce
Sportovní akcí jsou zápasy, turnaje či jiná veřejná vystoupení na sportovištích, které se konají
na sportovištích přístupných veřejnosti nebo k tomu určených a jsou organizačně začleněny
do některého sportovního odvětví.
8. Hostinská provozovna
Hostinskou provozovnou je provozovna, v níž se provozuje hostinská činnost, tj. příprava
podávání jídel a nápojů k bezprostřední spotřebě, včetně zabezpečování příslušných
doplňkových prodejů a služeb na základě živnostenského oprávnění. Hlavním znakem
hostinské činnosti je především obsluha hostů na místech k tomu určených – restaurace,
kavárny, cukrárny, bufety, zahradní restaurace, stánky rychlého občerstvení apod. .
Čl. 3
Obecná ustanovení
1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a
k účelu, ke kterému je určeno.
2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek, a v zájmu jeho zajištění
respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou.
Čl. 4
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrany veřejných zařízení a veřejné zeleně
1. Na území obce je v zájmu udržování veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství,
ochrany veřejných zařízení a veřejné zeleně zakázáno na těchto prostranstvích a zařízeních
zejména:
a) Odhazovat nebo odkládat odpady všeho druhu
b) Vylévat tekutiny, zejména splaškové vody a jiné látky, jimiž dojde k narušení čistoty
c) Provádět údržbu, seřizování a mytí motových a nemotorových vozidel (nezbytné opravy
lze na těchto místech provést pouze v případech nepojízdnosti vozidel za účelem
uvolnění daného místa, nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku poruchy).
d) Vylepovat plakáty, letáky nebo jiná oznámení mimo k tomu určená místa a zařízení,
zejména do prostor autobusových zastávek
e) Malovat barvou nebo sprejem
f)

Poškozovat či ničit veřejná zařízení

g) Poškozovat a ničit veřejnou zeleň zejména:
1. Vstupem na trávníky a provozováním sportovních her mimo míst k tomu určených
2. Vypalováním křovin a trávy
3. Rozděláváním ohně
4. Zakládáním nepovolených skládek
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5. Umísťováním stánků, reklam, sběrných nádob, kontejnerů a poutačů na pozemcích ve
vlastnictvích obce bez souhlasu obecního úřadu Obříství nebo jiného vlastníka pozemku
6. Prováděním svévolné výsadby okrasných dřevin a užitkových rostlin na pozemcích ve
vlatnictví obce bez předchozí konzultace a písemného odsouhlasení druhu a umístění
výsadby pracovníkem obecního úřadu Obříství nebo na pozemcích jiného vlastníka pozemku
bez jeho souhlasu
7. Prováděním svévolné údržby stromů, keřů a jiné veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce
nebo jiného vlastníka pozemku ohružující její stav a vzhled.
Čl. 5
Odpovědnost za čistotu v obci
1. Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá s výjimkami uvedenými
v článku 9 obec Obříství.
2. Obec je povinna zejména:
a) Zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a
veřejných zařízení
b) Dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení
c) Zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně
d) Opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství a veřejná zařízení,
vhodně je rozmisťovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu
e) Čištění veřejných prostranství
f)

Zajistit likvidaci černých skládek
Čl. 6
Stanovení doby nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí časové rozmezí
a) V neděli až čtvrtek doba od 22.00 hod. do 06.00 hodin
b) V pátek a v soubotu a před dny pracovního volna a klidu od 24.00 hod. do 060.00 hodin
Čl. 7
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této vyhlášky rozumí pořádání akcí
spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na
místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady, taneční zábavy a diskotéky,
technopárty, atd.), pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších než
sousedních pozemcích. Za tyto akce se nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony
(např. zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních samosprávných celků,
zákon o právu shromažďovacím, apod.) a akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy,
promoce, atd.).
2) Akce uvedené v odst. 1) lze pořádat na území obce za následujících podmínek:
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a) Akce lze pořádat pouze mimo zastavěné části obce, a to:
v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00
hod. do 02.00 hod.
v ostatní dny od 8.00 hod. do 22.00 hod.
u příležitosti vítání Nového roku i po 22.00 hod.,resp. po 02.00 hod.
b) Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Obecnímu úřadu Obříství, a to
nejpozději 7 dnů před jejím konáním.
V oznámení musí být uvedeno:
jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce a osoby oprávněné
jednat jeho jménem
jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce
druh akce, den a místo jejího konání
dobu zahájení a ukončení akce
předpokládaný počet účastníků akce
opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný
pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí,
a způsob jejich označení
způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce
způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce
souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat.
c) Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených
osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a
zabezpečit plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.
Čl. 8
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a
jiných kulturních podniků
Veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen „podniky“) lze
provozovat na území obce za následujících podmínek:
a) Podniky lze provozovat pouze:
v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00
hod. do 24.00 hod.
v ostatní dny od 8.00 hod. do 22.00 hod.
u příležitosti vítání Nového roku i po 22.00 hod., resp. po 24.00 hod.
b) Organizátor či pořadatel podniku oznámí konání podniku Obecnímu úřadu Obříství, a to
nejpozději 7 dnů před jejím konáním.
V oznámení musí být uvedeno:
jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora podniku a osoby oprávněné
jednat jeho jménem,
jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele podniku,
druh podniku, den a místo jeho konání,
doba zahájení a ukončení podniku,
předpokládaný počet účastníků podniku,
opatření, která organizátor a pořadatel podniku provede, aby podnik nenarušil
veřejný pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci
podniku určí, a způsob jejich označení,
způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu podniku,
způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků podniku,
souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má podnik konat.
c) Pořadatel podniku je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených
osob k zabezpečení jeho pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a
zabezpečit plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.
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Čl. 9
Výjimky ze zákazu používání zábavné pyrotechniky
Používání zábavné pyrotechniky je povoleno ve spojitosti se silvestrovskými oslavami a vítáním
Nového roku:
a) Dne 31. Prosince v době od 06.00 hodin do 24. Hodin
b) dne 1. Ledna v době od 00. hodin do 02.00 hodin,
kdy se nejedná o porušení doby nočního klidu.

Čl. 10
Povinnosti chovatelů a vlastníků psů
V zájmu zajištění veřejného pořádku se stanovují chovatelům a vlastníkům psů tyto povinnosti:
1. Do následujících veřejně přístupných míst je zakázáno vstupovat se psy:
a) Sportovní areál v základní škole a mateřské škole
2. Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce v příloze
k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku
3. V následujícíh veřejně přístupných místech s větším výskytem osob lze vodit psy pouze
s náhubkem a na vodítku, například v prostorách vyčleněných pro pořádání trhů, autobusové
zastávky, při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, jedná-li se o veřejně
přístupnou akci. Povinnost nasazení náhubku se nevztahuje na ta plemena, u kterým nelze
náhubek nasadit nebo se pro tato plemena nevyrábějí.
4. Podél Labe je možno nechat volně pohybovat psy pouze pod neustálým dohledem nebo
přímým vlivem chovatele či vlastníka psa tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožení
veřejného pořádku, bezpečnosti osob nebo majetku, mohl být pes chovatelem či vlastníkem
přivolán a bezpečnost osob a majetku byla zajištěna.
5. Chovatel či vlastník psa je povinen zajistit, aby pes neznečišťoval veřejné prostranství a
zajistit odstranění znečištění od psích exkrementů do sáčků a nádob k tomu určených.
6. Ustanovení odst. 1,2, 3, 4 a 5 se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby
a záchranných akcí a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
Čl. 11
Sankce
Zaviněná porušení povinností stanovená touto vyhláškou lze postihovat podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, nejde-li o trestný čin, či jiný správní delikt.
Čl. 12
Společná a závěrečná ustanovení

1)

Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob
stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je vyhláška stanovuje a vymezuje
duplicitním způsobem, přednost.

2)

Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí zaměstnanci obce
Obříství.
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3)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Obříství:

-

4)

č. 1/2013, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ze dne 26.3.2013

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.10.2013

....................……..
Renata Šulcová
místostarostka

....................……..
Jitka Zimová
starostka obce

Vyvěšeno: 2.10. 2013
Sejmuto: 18.10.2013
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