
O B E C   D O B R Á

                                             Obecn  závazná vyhláška . 2/2006
                           k zabezpe ení místních záležitostí ve ejného po ádku

     Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 26.4.2006 usneslo vydat dle
§ 10 písmeno a) a c), v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), v platném zn ní a podle § 24 odst. 2 zákona . 246/1992 Sb., na ochranu
zví at proti týrání, v platném zn ní, tuto obecn  závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

l. 1
                                                        Ú el vyhlášky

     Tato vyhláška má za cíl chránit zdravé životní prost edí, život, zdraví a majetek ob an  a
stanovit základní pravidla pro pohyb zví at, zejména ps , na ve ejném prostranství na a
ostatním území obce Dobrá, vymezit innosti, které by mohly narušit ve ejný po ádek v obci,
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe nosti, zdraví a majetku.

l. 2
                                         Vymezení pojm  pro ú ely OVZ

1. Chovatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která drží nebo chová zví e nebo
zví ata, trvale nebo do asn , i p emís uje zví e.

2. Ve ejným prostranstvím jsou všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele ,
parky a další prostory p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

3. Území obce Dobrá je území vymezeno hranicí obce, jejím katastrálním územím.

l. 3
                                                            innosti,
      které by mohly narušit ve ejný po ádek v obci, na vyjmenovaných ve ejných
      prostranstvích, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe nosti, zdraví a
      majetku, jsou:

a) jízda na kole kových bruslích, skateboardech, kolob žkách a kolech
b) ve ejná produkce
c) pohyb a vstup se zví aty
d) jízda a stání motorových vozidel
e) ni ení majetku sloužícího ke všeobecnému prosp chu

l. 4
                                                     Zákaz innosti

1. innost uvedenou v l. 3 písmeno a) je zakázáno provád t na ve ejném prostranství:
1.1. v okruhu 50 metr  p ed a za budovou .p. 230 – Obecního ú adu Dobrá, eské pošty a
       eské spo itelny
1.2. v okruhu 5 metr  od zast ešených autobusových zastávek a ekáren a v zast ešených
       prostorách autobusových zastávek a ekáren
1.3. na lavi kách, op rných zídkách a ve ejné zeleni



2. innost uvedenou v l. 3 písmeno b) je zakázáno vykonávat a provád t na ve ejném
    prostranství na celém území obce:
2.1. ve ejnými produkcemi se pro ú ely této vyhlášky rozumí ve ejnosti p ístupné provád ní
       hudebních a tane ních produkcí, tane ních zábav, vystoupení estrádních um lc , artist  a
       podnik  lidové zábavy bez písemného oznámení, podaného po adatelem (fyzickou i
       právnickou osobou) ve ejné produkce nejmén  7 dní p ed konáním ve ejné produkce
      Obecnímu ú adu v Dobré, .p. 230, 739 51 Dobrá, v pracovní dob  podatelny.
      V oznámení po adatel uvede, v p ípad  fyzické osoby i fyzické osoby oprávn né
       k podnikání, jméno, p íjmení a datum narození; v p ípad  právnické osoby obchodní
       jméno; adresu po adatele, pop ípad  adresu pro doru ování písemností; datum, místo,
       as, název a obsahové zam ení ve ejné produkce
2.2. zm ny v údajích uvedených v oznámení je po adatel povinen oznámit neprodlen
2.3. obecní ú ad m že ve ejnou produkci zakázat v p ípad , že byl m l d vodné podez ení, že
       konání ve ejné produkce by mohlo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
       bezpe nosti, zdraví i majetku nebo by mohlo dojít k porušení platných obecn
       závazných právních p edpis
2.4. ve ejné produkce konané na ve ejném prostranství mimo uzav ených objekt  je po adatel
       povinen ukon it v den konání ve ejné produkce ve 20.00 hodin. Výjimky  z tohoto
       ustanovení povoluje na základ  písemné žádosti v samostatné p sobnosti Rada obce
       Dobrá za podmínky dodržení odst. 2.3.
2.5. po adatel je povinen vytvo it orgán m oprávn ným kontrolovat (p íslušník m Policie
      R, pov eným pracovník m obecního ú adu) dodržování ustanovení této vyhlášky
      podmínky pro ádný výkon dozoru
2.6. povinnosti touto vyhláškou výslovn  neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními
       platných obecn  závazných právních p edpis

3. innosti uvedou v l. 3 písmeno c) je zakázáno vykonávat:
3.1. na všech ve ejných prostranstvích, dle l. 2 odst. 2, specifikovaných v p íloze .1
       vyzna ených zelenou barvou a v p íloze . 3 této obecn  závazné vyhlášky bez toho, aby
       chovatel zajistil omezení pohybu zví at tak, aby nedošlo k ohrožení bezpe nosti a zdraví
       osob, škod  na majetku fyzických a právnických osob, poškození ve ejného prostranství
       ani jeho dopl ujícího vybavení a za ízení; tedy m l zví e zajišt no minimáln  vodítkem
3.2. chovatel zví at je povinen ihned odstranit zne išt ní zp sobené pevnými výkaly
3.3. chovatel psa je navíc povinen zamezit ps m vstup do prostoru d tských h iš a pískoviš
       a zamezit kontaminaci t chto za ízení výkaly nebo jinou ne istotou zp sobenou psem;
       mít psa vždy opat eného vodítkem a náhubkem na  ve ejných prostranstvích
       specifikovaných v p íloze . 1 vyzna ených ervenou barvou a v p íloze . 2 této OZV
3.4. na ve ejných prostranstvích neuvedených v p íloze . 1 ozna ených zelenou a ervenou
       barvou  a p íloze . 2 a 3 (textová specifikace ve ejného prostranství) k této OZV, je
       chovatel psa povinen mít psa pod stálou kontrolou a p ímým dohledem, tím se rozumí, že
       chovatel je schopen psa hlasovým i jiným povelem vždy ovládnout, tím není dot ena
       jeho povinnost prevence ohrožení bezpe nosti a zdraví osob, škod  na majetku fyzických
       i právnických osob, poškození ve ejného prostranství ani jeho dopl ujícího vybavení a
       za ízení



4. innost uvedenou v l. 3 písmeno d) je zakázáno vykonávat:
4.1. pro vozidla do 3,5 tuny stání delší než 2 hodiny na parkovišti p ed Obecním ú adem
       Dobrá ve dnech pond lí a st eda od 8.00 hodin do 17.00 hodin; ve dnech úterý, tvrtek a
       pátek v dob  od 8.00 hodin do 14.00 hodin; vozidl m nad 3,5 tuny je na tomto parkovišti
       stání zakázáno zcela

5. innost uvedenou v l. 3 písmeno e) je zakázáno provád t:
5.1. na všech ve ejných prostranstvích na celém území obce Dobrá, jedná se zejména o zákaz
       poškozování dopravního zna ení, lavi ek, plot , nádob na sb r a shromaž ování tuhého
       komunálního a domovního odpadu, soch, op rných zídek, p íst ešk , autobusových
       zastávek, komunikací, budov, sloup  ve ejného osv tlení,  poškozování a ni ení ve ejné
       zelen  apod. ve vlastnictví obce

l. 5
               Dle zákona . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší, v platném zn ní lze spalovat
                           suché rostlinné materiály za následujících podmínek:

5.1. vždy v dob  od pond lka 6.00 hodin do soboty 15.00 hodin, mimo dny státních svátk  a
       dn  pracovního volna
5.2. na celém území obce Dobrá

l. 6
                                                              Sankce

1. Fyzickou osobu, která poruší tuto obecn  závaznou vyhlášku lze postihnout podle zákona .
    200/1990 Sb., o p estupcích, v platném zn ní.

2. Právnické a fyzické osob  oprávn né k podnikání, která p i výkonu podnikatelské innosti
    poruší tuto obecn  závaznou vyhlášku m že být uložena pokuta až do výše 200.000,-K  dle
   § 58 odst. 3, 4 a 5 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecních z ízeních), v platném zn ní.

l. 7
                                                           Kontrola

Kontrolovat dodržování ustanovení této obecn  závazné vyhlášky jsou oprávn ni p íslušníci
Policie R a pov ení pracovníci Obecního ú adu Dobrá.

l. 8

Nabytím ú innosti Obecn  závazné vyhlášky . 2/2006 k zabezpe ení místních záležitostí
ve ejného po ádku se zrušuje Obecn  závazná vyhláška . 3/1996 k upevn ní ve ejného
po ádku v obci Dobrá ze dne 13.3.1996.



l. 9

Tato obecn  závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem 1.6.2006.

                   Vladimír Bonk                                          Alice Tancerová
                    starosta obce                                               místostarosta



íloha . 2 k OZV . 2/2006

Ve ejná prostranství, místní a ú elové komunikace specifikované následn :

40c     Od + u frýdeckého h bitova                                           Po + u .p. 457
10b     Od + u .p. 457                                                              Po + u .p. 509 – u Sparty
11b     Od + u .p. 419, 731                                                      Po žel.p ej. u Komatu
16b     Od žel.p ej. u Komatu                                                   Kolem .p. 447, doprava ke +
                                                                                                  u .p. 821
1d       Chodník kolem MŠ
17b     Od .p. 447                                                                    Po + „U Orá e“ a .p. 22
5d       Chodník kolem železni ní stanice
12b     Cesta kolem žel.stanice, od .p. 709                             Po .p. 278
27b     Od .p. 278                                                                    Ke + u žel.p ej. „U d evoskladu“
                                                                                                 .p. 563, 430
33c      Cesta kolem Sparty, od .p. 718, 278                          V etn  mostu u Zanzibaru
21b      Od + u palírny .p. 431                                                Po .p. 462
22b      Od + u .p. 447                                                            Po + u .p. 581
2d        Chodník u ZŠ a parku
18b      Cesta kolem kostela a ZŠ                                            Po + u jídelny ZŠ
19b      Od + u PNS „Slávka Poláková“                                  Po + u .p. 126
3d        Chodník od „Slávky“ kolem fary
20b      Od .p. 821                                                                  K .p. 394 + p ed d evoskladem
15b      Od + u pekárny .p. 390                                              Po žel.p ej. u d evoskladu
I/48      Od + „U Orá e“                                                          Po + „U Pantlíka“

etn  chodník

Okolí Obecního ú adu Dobrá pozemky parc. . 14/5, 14/4, 17/1, 14/6, 16/4, 16/8, 14/3, 25/2,
14/7, 16/4, 16/6, 14/1, 14/2, 1414/24 k.ú. Dobrá
Zdravotní st edisko Dobrá pozemek parc. . 667 a 26 k.ú. Dobrá
Park u ŽS a kostela pozemek parc. . 451, 449 k.ú. Dobrá
Pozemky ZŠ Dobrá parc. . 456/4, 456/3, 456/6, 456/2, 456/1, 456/5, 454, 453 k.ú. Dobrá
Pozemky MŠ Dobrá parc. . 459, 458, 457, 2257 k.ú. Dobrá

išt  u ZŠ Dobrá pozemek parc. . 2258/1 k.ú. Dobrá
Pozemek u kostela parc. . 452, 448 k.ú. Dobrá a zahrada u kostela parc. . 450 k.ú. Dobrá
Pozemky u rest. “Ka abar“ parc. . 1201/3, 113/6, 113/7 k.ú. Dobrá
Pozemky h išt  „Na Spart “ parc. . 1197, 136/6, 136/4, 136/5, 118/1, 1398/2, 143/1, 140,
141/1, 138 k.ú. Dobrá

V p íloze . 1 OZV . 2/2006 zna eno ervenou barvou.



íloha . 3 k OZV . 2/2006

Ve ejná prostranství, místní a ú elové komunikace specifikované následn :

Parc. .          St edová  cesta novostavby
1320/16        Kamenec
37c               Od .p. 918                                           Po .p. 392, 228
13b               Od .p. 505, 593                                   Po .p. 612, 763
14b               Od .p. 546, 507                                   Po .p. 155, 520
23b               Od .p. 645, 570                                   Ke + u .p. 645, 286
29c               Od .p. 464, 712                                   Po .p. 453, 654, 286, v etn  lávky pro
                                                                                   p ší u Ka abaru
27b               Od + u žel.p ej. u d evoskladu             Po + na starou Nošovickou cestu, u .p.
                                                                                   320
20b               Od + u .p. 64, 150                               K .p. 394
23c               Od hasi ské zbrojnice .p. 31               K .p. 821, 574
27c               Od + u lentilek .p. 931, 937, 655        Ke + u .p. 649, 581
22b               Od + u .p. 876, 717 s I/48                   Ke + u .p. 649, 581
21b               Od + u .p. 717, 606                             Ke + u .p. 408, 655, 931
48c               Slepá ulice u adovek od .p. 443         K .p. 891, 370
1b                 Cesta Starou d dinou od .p. 231         Ke + u hostince „Na Špici“
5b                 Od + u eznictví Carbol                        Ke + u .p. 12, 324
6b                 Od + u .p. 325                                      Ke + u .p. 796, 785
7b                 Od + u .p. 1                                         Ke + u .p. 781, 856
3b                 Od + u prodejny barvy laky .p. 85      Po konec podchodu pro p ší pod R/48
25b               Od + u .p. 660, 472, 760                     Po + u .p. 694, 748

V p íloze . 1 k OZV . 2/2006 zna eno zelenou barvou.


