OBEC DĚPOLTOVICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 16.10.2013 usnesením z 18.
Zasedání zastupitelstva obce usneslo vydat na základě § 10, § 35 a § 84 odst. odst. 2)
písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále také jen vyhláška):
1) Ukládá povinnosti 1) :
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
c) k ochraně životního prostředí
Stanoví omezující opatření 1:
a) při užívání veřejného prostranství
b) k ochraně občanů před hlukem
ČI. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) Veřejným pořádkem – souhrn pravidel chování na veřejnosti, vycházející z právních
norem i norem morálních a společenských, jejichž zachování je podle obecného
přesvědčení v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského
soužití.
b) Veřejným prostranstvím2 – všechny chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
c) Veřejně prospěšným zařízením – zařízení veřejně přístupná, určená pro veřejné
použití ke konkrétnímu účelu, zejména autobusové zastávky, lavičky, odpadkové
koše, lampy veřejného osvětlení, zařízení dětských hřišť, zábradlí apod.
d) Veřejnou zelení – travnaté plochy, které jsou přístupné každému bez omezení, dále
plochy zatravněné i nezatravněné půdy nacházející se pod stromy a keři včetně
dřevin. Jedná se zejména o parky, uliční zeleň, remízky, květinové výsadby, mobilní
zeleň.
e) Hlučnými stroji a zařízením – zejména elektrocentrály, vrtačky, sbíjecí kladiva,
cirkulárky, řezačky, motorové pily, rozbrušovačky, kompresory, sekačky, křovinořezy,
drtiče větví.
f) Chovatelem zvířete nebo zvířat – každá osoba, která v zájmovém nebo
hospodářském chovu zvíře nebo zvířata chová. Za chovatele se považuje i osoba,
která zvíře doprovází.
g) Dobou nočního klidu – se rozumí doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin.3

1

§ 10 písm. a), b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
3
§ 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a
§ 47 odst. 3 o přestupcích
2

1

Čl. 3
Podmínky pro užívání veřejného prostranství a veřejně prospěšných zařízení
1) Při užívání veřejného prostranství je na veřejném prostranství zakázáno:
a) Provádět mytí a opravy vozidel. Toto ustanovení se nevztahuje na pozemní
komunikace4, kde jsou práva a povinnosti při jejich užívání upraveny zvláštními
předpisy5.
b) Rozdělávat veřejné ohně včetně grilovacích zařízení – Obecní úřad Děpoltovice může
na základě podané žádosti udělovat pro tento případ užívání veřejného prostranství
výjimky.
2) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, a to pouze na
těch vymezených veřejných plochách veřejného prostranství v obci Děpoltovice, jak
jsou označeny a graficky vymezeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Zákaz se nevztahuje
na konzumaci alkoholických nápojů v tzv. předzahrádkách hostinských zařízení, jsouli provozovány s příslušným oprávněním k užívání pozemku, na kterém jsou
provozovány (např. vlastnické právo provozovatele k užívanému pozemku, nájem,
podnájem, výpůjčka).
Čl. 4
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí
Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí včetně tanečních zábav a
diskoték konaných mimo stavby určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle
zvláštního zákona6 , je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 14 kalendářních dnů
před jejím konáním oznámit Obecnímu úřadu Děpoltovice. V oznámení uvede:
a) Podnikatel, právnická osoba – obchodní firmu v souladu s obchodním rejstříkem
nebo název, jde-li např. o občanské sdružení, dále IČ a sídlo, právnická osoba
zapsaná do obchodního rejstříku přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.
b) Podnikatel, fyzická osoba – jméno a příjmení, IČ, trvalý pobyt a přiloží příslušný
živnostenský list, koncesní listinu nebo aktuální výpis z živnostenského rejstříku.
c) Fyzická osoba – jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt.
Další náležitosti oznámení:
a) Obsahové zaměření akce
b) Místo pořádání a jeho předpokládaná kapacita
c) Čas konání (zahájení a ukončení)
Změny údajů uvedených v oznámení je pořadatel povinen sdělit neprodleně v místě podání
oznámení.
Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou pořadatelskou službu po
celou dobu konání akce.
Čl. 5
Ochrana a údržba veřejné zeleně
1) Vlastníci, nájemci a ostatní uživatelé pozemků nebo konstrukcí, na kterých je veřejná
zeleň, jsou povinni chránit ji před poškozováním a neoprávněnými zásahy a dbát na
její čistotu. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do veřejné zeleně ve vlastnictví
obce Děpoltovice bez souhlasu Obecního úřadu Děpoltovice.
2) Na veřejných prostranstvích tvořených plochami veřejné zeleně se zakazuje jízda a
stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace s výjimkou vozidel
zabezpečujících úpravu a údržbu veřejné zeleně a zařízení na veřejné zeleni
umístěných.
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Čl. 6
Povinnosti vyplývající z chovu zvířat
1) Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat nemohl ohrožovat čistotu
a veřejný pořádek v obci. Chovatel je povinen zabezpečit zvíře tak, aby nemohlo
obtěžovat jiné osoby nebo jejich život, zdraví či majetek.
2) Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na vymezeném veřejném prostranství.
3) Doprovázející osoba je povinna na veřejném prostranství nacházejícím se uvnitř
území obce vymezeném v příloze č.2 zabezpečit psa vedením na vodítku.
4) Každý držitel psa po splnění ohlašovací povinnosti podle zvláštního předpisu obce7
obdrží evidenční známku pro psa. Držitel psa nebo osoba, která psa v daném
okamžiku psa doprovází, je povinna zajistit, aby pes známku na veřejném
prostranství nosil.
5) Chovatel zvířete je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobenou zvířetem na
veřejném prostranství.
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Čl. 7
Ochrana před hlukem
Účelem této vyhlášky je mimo jiné ochrana před hlukem v době nočního klidu,
v neděli a ve dnech státem uznaných svátků, a to i hlukem, který nepřekročí
hygienické limity stanovené zvláštními předpisy8 , ale který by přitom mohl narušit
veřejný pořádek či být v rozporu s dobrými mravy tím, že by nad míru přiměřenou
obtěžoval fyzické osoby.
V době nočního klidu je každý povinen zabezpečit, aby při provozu hlučných strojů a
zařízení nevznikal a nešířil se hluk, který by jiné obtěžoval. Zejména se zakazuje
používání hlučných a zařízení, jejich zkoušení, opravy či úpravy mimo budovy, resp.
mimo vnitřní prostory dostatečně chránící ostatní fyzické osoby a okolí před hlukem.
V místě obytné zástavby a v době nočního klidu jsou osoby, provozující pohostinská,
ubytovací a jiná obdobná zařízení povinny zajistit, aby hlukem, zejména z hudební
produkce, nebyly nepřiměřeně rušeny nezúčastněné osoby.
Pro zajištění klidu v nočních hodinách v místech s bytovou zástavbou se stanovuje
povinnost omezit živou a reprodukovanou hudbou či slovo v době nočního klidu tak,
aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby nepřiměřeným prostupujícím či přímým
hlukem.
Zakazuje se provádět činnosti a práce s použitím hlučných strojů a zařízení v době
státem uznaných svátků a v neděli.
Na veřejných prostranstvích je zakázáno používat pyrotechnické výrobky. Toto
ustanovení neplatí dne 31.12. od 23:00 hod. do 1.1. do 1:00 hod. Výjimky
v odůvodněných případech povoluje obecní úřad na základě žádosti.
Povinnosti dle předešlých ustanovení v odstavcích 2 a 5 čl. 7 této vyhlášky se
nevztahují na uzavřené provozy umístěné v budovách k tomuto účelu určených9
např. dílny a opravny, výrobní linky, garáže apod.) a na práce, které je nezbytně
nutné provést k odstranění havarijního stavu k zabezpečení majetku či k zabezpečení
osob a zvířat.
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8) Odpovědnost za dodržování stanovených limitů hladiny hluku a vibrací podle
zvláštních předpisů9 není ustanoveními této vyhlášky dotčena.
Čl. 8
Kontrola a sankce
Dodržování této vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat příslušné orgány Policie ČR a příslušné
osoby Obecního úřadu Děpoltovice. Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních
předpisů.10
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č. 3/2002, o zajišťování a
ochraně veřejného pořádku a o ochraně před hlukem vyhlášená dne 14.8.2002.
2) Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jiří Štikar, v.r.
místostarosta

Jaroslav Kareš, v.r.
starosta

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce OÚ dne: 17.10.2013
Obsah zveřejněn elektronicky dne:
17.10.2013
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Sejmuto dne: 1.11.2013
Sejmuto dne: 1.11.2013

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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