Město Přebuz
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška
2/2016

o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

Zastupitelstvo města Přebuz schvaluje a vydává dne 13.7.2016 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst.
2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s 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:
Čl. 1
Základní pojmy
1. „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 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 jejich zachování je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou
soužití ve veřejném pořádku.
2. „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.
3. „Veřejnou zelení“ se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony,
stromy, keře, cesty apod.) doplňující obytné prostředí (zejména plochy určené k trávení volného
času) ve vlastnictví či správě města a ostatní zelené plochy.

4. „Veřejnou produkcí hudby“ se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách,
plesech, diskotékách, koncertech apod.) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v
provozovnách k tomu určených.
Čl. 2
Základní ustanovení
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je v souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu
veřejného pořádku na území města Přebuz stanovit opatření směřující k zajištění místních záležitostí
veřejného pořádku, k ochraně zdraví, bezpečnosti osob a majetku a veřejné zeleně, ke zlepšení
estetického vzhledu města a k vytváření příznivých podmínek pro život v městě.
2) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je:
a) stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města
b) stanovení práv a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství na území
města a k ochraně veřejné zeleně
c) vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek na území města nebo být v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a stanovení podmínek pro
jejich výkon.
3) Územím města Přebuz se rozumí katastrální území, tj. katastrální území Přebuz, Rolava a
Chaloupky u Přebuze (dále jen „město“).
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města a v lokalitě „Přebuzský rybník“ (parcela č.
645/3 v k.ú. Přebuz) je možný pohyb psů pouze na vodítku
2) Při pohybu na ostatních veřejných prostranstvích musí být pes pod neustálým dohledem a vlivem
osoby doprovázející psa.
3) Za splnění povinností stanovených v odst. 1) odpovídá osoba doprovázející psa.
4) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na psy služební 1 a záchranářské při výkonu služby a záchranných
prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
5) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na lovecké psy 2 při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních
právních předpisů 3.
Čl. 4
Pravidla pro pohyb jiného zvířectva na veřejném prostranství
1) Pohyb jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v městě je činností, která by
mohla narušit veřejný pořádek v městě nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v
městě.
1

např. § 52 písm. j) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, pozdějších předpisů
2
§ 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
3
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v městě je stanovena4 chovatelům a
vlastníkům jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby se jejich hospodářské zvířectvo
volně nepohybovalo na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města.
Čl. 5
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné zeleně
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 města čistotu a veřejný pořádek.
3) Na plochách veřejné zeleně na území města je zakázáno:
- jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň
- stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly (s výjimkou vozidel údržby a mechanismů
údržby
- rozdělávat otevřený oheň či grilovat na přenosných zařízeních mimo místa k tomu určená
- bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci tvořící
součást veřejné zeleně.
4) Na veřejných prostranstvích je zakázáno:
- tábořit, stanovat nebo nocovat (ve stanech, pod plachtami či jinými přístřešky, v motorových
vozidlech, obytných vozech a karavanech či pod širým nebem), s výjimkou případů, kdy se tak děje v
rámci výkonu rybářského práva v době, kdy je možno rybářské právo vykonávat 5
5) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby psi či
jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit
neprodleně odstranění znečištění.
6) Každý vlastník pozemku tvořícího veřejné prostranství je povinen udržovat na něm čistotu a
pořádek tak, aby nedošlo k narušení vzhledu města.
Čl. 6
Pořádání akcí spojených s hudební produkcí
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městě nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné 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 okolních pozemcích
(dále jen „akce“); 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.).

4

zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
5

Čl. 7
Noční klid, hlučné činnosti
1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hod. do 06.00 hod.
2) V době nočního klidu je povinností každého zachovávat klid a zdržet se všech činností, při kterých
může docházet k nadměrné hlučnosti, např. zamezit vzniku a šíření hluku, jehož původcem jsou stroje
a obdobná zařízení, hluku z hudebních produkcí a hlasových projevů lidí tak, aby nebyly rušeny
nezúčastněné osoby.
3) V době nočního klidu a v neděli a státem uznaných svátcích i v době od 06.00 do 08.00 hod. se
zakazuje provozování a používání hlučných strojů a zařízení (např. sekaček, křovinořezů, motorových
pil, cirkulárek, atp.).
Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení
1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle zvláštních
právních předpisů.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

_______________________

________________________

Miluše Ženteková
Místostarostka

Martin Bruoth
starosta

