
Obec Dobrá

Obecně závazná vyhláška
č. 3/1996

k upevnění veřejného pořádku v obci Dobrá
 

 

        Obecní zastupitelstvo v Dobré se usneslo dne 13.3.1996 vydat ve smyslu § 16 a § 36 odst. 1 
písm. f) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku :

                                                 Článek č. 1
                                        Základní ustanovení
        Úkolem obce je vést občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a 
respektovali práva spoluobčanů – zamezit tak narušování veřejného pořádku, občanského soužití a 
takovému jednání občanů, která jsou v rozporu s obecně uznávanými zásadami slušnosti.

        Účelem této vyhlášky je stanovit základní pravidla ve vybraných oblastech společenských 
vztahů, a to k upevňování veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, pořádání veřejných 
produkcí a zachování klidu, zejména nočního.

 

                                                Článek č. 2
                             Užívání veřejného prostranství

1) Je zakázáno neoprávněně zabírat veřejné prostranství1) , veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení k jakékoli činnosti, včetně her sázek

    o peníze, pokud z dalších ustanovení neplyne že veřejné prostranství k určitým činnostem za 
uvedených podmínek užívat lze.

2) V zájmu zdraví, bezpečnosti všech občanů a zlepšení životního prostředí obce je zakázáno 
znečišťovat jakýmkoliv způsobem veřejná prostranství.

     Zejména je na veřejných prostranstvích zakázáno:

a)     odhazovat smetí, papíry, zbytky jídel, nedopalky cigaret a jiné odpadky,

b)     znečišťovat je splaškovými vodami a jinými znečišťujícími tekutinami

c)     mytí dopravních prostředků

d)     nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata a nechat je obtěžovat ostatní obyvatele

e)     vybírat odpadky z odpadkových košů a popelnic, převracet je a rozhazovat jejich obsah. 

 

                                      Ochrana veřejné zeleně.
 

3) Zelení se rozumí soubor stromů, keřů, travnatých ploch a květinových ploch v majetku obce. 
K vybavenosti patří sadové lavičky,

    opěrné zídky, přístřešky, autobusové čekárny, vodní nádrže a sochařská díla.

4) Příjemné prostředí vyžaduje od každého uživatele veřejné zeleně zachování klidu, pořádku a 



čistoty.

5) Je zakázáno:

a)     užívat cest, cestiček, pěšin, lávek a chodníků pro pěší k jízdě dopravními prostředky 

všeho druhu a koňmi (mimo vozíku pro nemocné, dětských tříkolek, koloběžek a vozidel 
k údržbě zeleně),

b)     poškozovat zmíněné komunikace, travnaté plochy, dětská hřiště a ostatní vybavení veřejné 
zeleně,

c)      trhat květiny, plody stromů, lámat větve a jinak poškozovat stromy, keře a jiné rostlinstvo,

d)     rušit klid,

e)     vjíždět na travnaté plochy dopravními prostředky.

 

6) Veřejnou zeleň udržuje obec. Jakákoliv manipulace, kácení stromů, ořez keřů a kosení trávy 
spadá do kompetence obce.

 

                                              Článek č. 3
                                Pořádání veřejných produkcí
 

1)     Veřejnými produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provádění  
hudebních a tanečních  produkcí, taneční zábavy, vystoupení estrádních umělců, artistů a 
podniky lidové zábavy.

2)     Ten, kdo pořádá veřejnou hudební produkci (dále jen pořadatel), je povinen písemně 
oznámit její konání obecnímu úřadu. V oznámení je třeba uvést jméno (název) a adresu 
pořadatele, název a obsahové zaměření veřejné produkce, místo a čas jejího konání (zahájení 
a ukončení).

3)     Oznámení je nutno učinit na obecním úřadě nejméně 7 dnů před konáním veřejné produkce 
a to v úředních hodinách. V odůvodněném případě může být oznámení učiněno i v kratším 
termínu. Změny v údajích uvedených v oznámení je pořadatel  povinen oznámit neprodleně.

4)     Obecní úřad může  veřejnou produkci zakázat v případě, že by takovouto produkcí 
docházelo k narušování veřejného pořádku2) v prostoru konání produkce.

5)     Veřejné produkce konané na veřejném prostranství1) mimo uzavřených objektů je 
pořadatel povinen ukončit ve 24.00 h. Výjimky z tohoto ustanovení povoluje správní odbor 
Obecního úřadu v Dobré za podmínek uvedených v článku č. 4 odst. 4 této vyhlášky.

6)     Pořadatel je povinen vytvořit orgánům, oprávněným kontrolovat dodržování ustanovení 
této vyhlášky, podmínky pro řádný výkon dozoru.

7)     Ustanovení zákona č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
zůstává nedotčeno.

 

                                                 Článek č. 4
                           Zachování klidu, zejména nočního
 

1)     Na území obce jsou fyzické a právnické osoby povinny dodržovat klid a vyvarovat se 



činností, při nichž by neodůvodněným hlukem rušili ostatní.

2)     Je zakázáno narušovat klid zejména křikem, hlučným provozováním hudebních nástrojů, 
rozhlasových a televizních přijímačů a jiných zařízení k reprodukci zvuku, neodůvodněným 
hlukem motorových vozidel či nadměrným nebo neodůvodněným hlukem jiných zařízení.

3)     V době nočního klidu od 22.00 do 6.00 h je nutno zabránit jakémukoliv hluku nad 
nezbytně nutnou míru.

4)     Na základě předem podané žádosti fyzickou nebo právnickou osobou může příslušný 
odbor Obecního úřadu v Dobré udělit výjimku z ustanovení této obecně závazné vyhlášky. 
Na udělení výjimky se nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení.

 

                    

                                                Článek č. 5
                                                   Sankce
 

1)      Fyzickou osobu, která poruší tuto obecně závaznou vyhlášku, lze postihnout podle zákona 
č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.

2)     Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto obecně 
závaznou vyhlášku, může být uložena pokuta do výše 100.000,-Kč3).

 

                                                 Článek č. 6
                                                  Kontrola
 

      Kontrolovat dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni příslušníci 
Policie ČR, členové obecního zastupitelstva nebo pověřená obecním zastupitelstvem.

 

                                                 Článek č. 7
                                                  Zrušuje se
 

Obecně závazná vyhláška k upevnění veřejného pořádku v obci Dobrá ze dne 12.1.1995.

 

                                                 Článek č. 8
 

       Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení tj. dne 13.3.1996 
z naléhavého důvodu zajištění veřejného pořádku v obci.

 

 

 

                                                                               Milan Stypka

                                                                               starosta obce Dobrá



 

 

                                                                               Ing. Jiří Carbol

                                                                              zástupce starosty obce

--------------------------------------------------------------------------------------------
1) Veřejnými prostranstvími jsou podle této vyhlášky silnice, místní komunikace, chodníky.
2) Postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení (zákon č. 71/1967 Sb.) 
3) § 50 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění.

 

Vyhláška vyvěšena dne 13.3.1996

Vyhláška sejmuta dne 29.3.1996


