OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE ČECHY Č. 1/2001
o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně
a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území
Obce Čechy

Zastupitelstvo Obce Čechy na svém zasedání dne 6.12.2001 v souladu s ust. § 10 písm. b),
c) a d) a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, schválilo tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní pojmy
(1) Veřejně prospěšným zařízením se pro účely této vyhlášky rozumí takové zařízení, které
slouží veřejnosti, a to na veřejném prostranství 1) (např. veřejné telefonní automaty,
lavičky, veřejné odpadkové nádoby, veřejné osvětlení apod.).
(2) Veřejnou obecní zelení se rozumí veřejně přístupná zeleň, neohraničená překážkami, a to
zejména trávníky, záhony a zeleň v ulicích, včetně zeleně v přenosných nádobách, jakož i
jednotlivě rostoucí stromy, keře nebo květiny či květinové výsadby nebo stromořadí
(aleje) a jiné na veřejných prostranstvích rostoucí dřeviny, rostliny a květiny.
(3) Technickými prvky veřejné obecní zeleně se rozumí opory, podpěry a úchyty sazenic
stromků, přenosné nádoby, ve kterých je pěstována zeleň, jakož i lavičky v okolí a
odpadkové nádoby.
(4) Majitelem, provozovatelem či obsluhujícím personálem restaurace, pohostinství či jiného
obdobného zařízení (baru, herny, pivnice, hospody apod.), obchodu, prodejny se rozumí
majitel, provozovatel, uživatel či nájemce prostor restaurace, pohostinství či jiného
obdobného zařízení (baru, herny, pivnice, hospody apod.), obchodu, prodejny.
(5) Pořadatelem veřejné hudební produkce se rozumí osoba či její zástupce, která užívá dané
místo k provozování veřejné hudební produkce, případně též ta osoba nebo její zástupce,
v jejíž prospěch se taková akce koná či která je uvedena na propagačních materiálech akce
a rovněž ta osoba, která bezprostředně přímo na daném místě danou akci pořádá a
organizačně zajišťuje a je jako pořadatel označena v žádosti o pořádání akce dle ust.
článku 4 odst. 5 písm. c) vyhlášky.
6) Bezprostředním okolím užívaného místa se rozumí vzdálenost (okolí) od daného místa
(provozovny, obchodu, prodejny, instituce apod.) do 10 metrů.
7) Nočním klidem se rozumí doba od 2200 hodin do 0600 hodin následujícího dne.
8) Veřejnou hudební produkcí se pro účely této vyhlášky rozumí pořádání tanečních zábav,
karnevalů, plesů, diskoték apod. s živou i reprodukovanou hudbou.
9) Veřejně přístupným místem se rozumí zejména restaurace, vinárna, kavárna, hostinec či
jiné veřejnosti přístupné místo.

ZAJIŠŤOVÁNÍ UDRŽOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A ČISTOTY
V SOUVISLOSTI S CHOVEM PSŮ

Článek 2
(1) Osoba, které je pes svěřen či která ho doprovází :
a) je povinna vždy psa (psy) při pohybu s ním (s nimi) po veřejných prostranstvích
v zastavěné části obce mít vždy na vodítku. V případě že se pes (psi) pohybují na dohled
(tj. maximálně 10 až 15 metrů) od osoby, která ho (je) doprovází či které je svěřen, může
být pes (psi) bez vodítka.
b) je povinna neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod.) způsobené zvířetem na
veřejném prostranství či veřejně prospěšném zařízení včetně záhonů, trávníků apod. a tyto
nečistoty odložit do odpadové nádoby;
(2) Povinnosti osob doprovázejících psa (psy) stanovené v odst. 1 písm. a) neplatí přiměřeně
pro osoby zastupující Armádu ČR, Policii a dále pro osoby doprovázející psa, které jsou
nevidomé či na invalidním vozíku a pro osoby, provádějící výcvik psů za účelem
doprovodu nevidomých osob nebo osob na invalidním vozíku.

ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO
POŘÁDKU A ČISTOTY
V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ A
PROVOZEM HOSTINSKÝCH A JINÝCH ZAŘÍZENÍ A V SOUVISLOSTI
S POŘÁDÁNÍM RŮZNÝCH VEŘEJNÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ A
S VÝLEPEM PLAKÁTŮ

Článek 3
Majitelé, provozovatelé či obsluhující personál restaurací, pohostinství či jiných
obdobných zařízení (barů, heren, pivnic, hospod apod.), obchodů, prodejen a pořadatelé
veřejných hudebních produkcí, jakož i sportovních, kulturních a jiných podobných akcí jsou
povinni zajistit v souvislosti s provozem daného zařízení dodržování čistoty veřejných
prostranství v bezprostředním okolí jimi užívaného místa či dané provozovny.

Článek 4
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný klid a pořádek nebo být v rozporu s ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku osob, se rozumějí :
a) používání pyrotechnických výrobků na veřejných prostranstvích2);
b) pořádání veřejných hudebních produkcí v době nočního klidu;
c) nepovolený výlep plakátů.

Článek 5

(1) Používat pyrotechnické výrobky na veřejných prostranstvích ve obci Čechy je možno jen
ve dny státních svátků a v těchto dnech kalendářního roku : 5.12. a 31. 12., a to po celý
den bez časového omezení.
(2) Používat pyrotechnické výrobky mimo uvedené dny lze pouze s povolením obecního
úřadu. O toto povolení je nutno vždy požádat obecní úřad v Čechách, a to vždy nejméně
10 dní předem. V opačném případě je obecní úřad oprávněn povolení nevydat
Článek 6
(1) Pořádat veřejnou hudební produkci na území obce Čechy v době nočního klidu lze jen po
vydání příslušného povolení a splnění daných podmínek (viz odst. 2, 3 a 4 tohoto článku).
(2) O pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu je nutno vždy požádat obecní
úřad v Čechách, a to vždy nejméně 10 dní předem. V opačném případě je obecní úřad
oprávněn povolení nevydat. Povolení se vždy vydává buď na konkrétně stanovenou
určitou dobu nebo, opakuje-li se akce pravidelně, na dobu neurčitou. Může však být
kdykoliv obecním úřadem v Čechách okamžitě změněno či zcela zrušeno, jestliže byly či
jsou průběhem akce podmínky v povolení obsažené porušeny či porušovány nebo jestliže
produkce narušuje noční klid a veřejný pořádek. Na vydání zmíněného povolení se
nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Žadatel o pořádání veřejné hudební produkce je povinen v žádosti uvést:
a) přesné označení činnosti či účelu akce, doby (kromě data je nutno uvést přesně i hodinu
konání akce /od – do/), místa konání, přesného označení pořadatele, označení druhu
hudební produkce (živá produkce – hudební skupina či jiný způsob);
b) předpokládaný počet účastníků akce;
c) přesnou identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby a bezproblémový
průběh akce (pořadatele).

(4) Pořadatel akce je povinen zajistit její důstojný a pokojný průběh, jakož i dbát na
dodržování veřejného pořádku a nočního klidu a tyto během akce neustále zajišťovat.
V případě narušení veřejného pořádku je povinen hudební produkci okamžitě ukončit, a to
po příslušné výzvě příslušníků Policie ČR či oprávněných pracovníků obecního úřadu v
Čechách, jinak se vystavuje nebezpečí příslušného právního postihu3). Těmto kontrolním
orgánům je také povinen neprodleně po jejich výzvě předložit povolení k pořádání akce,
jinak se tato považuje za nepovolenou a musí být okamžitě ukončena.
(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 2 – 3 se nevztahují na akce pořádané obcí.
Článek 7
Výlep plakátů je možný jen na k tomu určených plochách. Zakazuje se výlep, příp.
umísťování plakátů na veřejně prospěšná zařízení dle článku 1 odst. 1 vyhlášky.

OCHRANA ZELENĚ
Článek 8
(1) Ničit či poškozovat veřejnou obecní zeleň se zakazuje, např. trhat květiny a plody
ovocných a okrasných dřevin, lámat větve či jinak zeleň poškozovat, a to včetně
technických prvků veřejné zeleně.

(2) Provádět jakékoliv úpravy a výsadby na plochách veřejné obecní zeleně je možné jen se
souhlasem obecního úřadu v Čechách. Obecní úřad může prostřednictvím pověřené
osoby neoprávněně provedenou úpravu či výsadbu bez náhrady změnit či zcela zrušit.

Článek 9
Kontrola
Kontrolu nad dodržováním ustanovení této vyhlášky vykonávají pracovního obecního
úřadu v Čechách, členové zastupitelstva Obce Čechy, jakož i členové kontrolního výboru
Zastupitelstva Obce Čechy..
Článek 10
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout jako
přestupek4), nejde-li o jiný správní delikt postižitelný dle zvláštních předpisů5) nebo
o trestný čin.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.

Pavel ŠTEFEK
starosta

Jaromír PEŠÁK
místostarosta

______________________________________________________________________________________________________________

Vyvěšeno dne: 10.12.2001
Sejmuto dne:

2.1.2002

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
2) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
3) např. dle §§ 46 - 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo § 57 odst. 1, 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
4) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
5) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

