Obecně závazná vyhláška obce Kobylí č. 1/2012
o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
Zastupitelstvo obce Kobylí na svém zasedání dne 13. 12. 2012 schválilo usnesením na
základě § 84 odst.2 písm. h) a v souladu s § 10 písm. a) až d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen vyhláška):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejných prostranství, stanovuje
podmínky a omezující opatření pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
kulturních podniků včetně tanečních zábav, diskoték a dalších veřejných hudebních
produkcí a ukládá povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství ve městě.
2) Práva fyzických a právnických osob na podnikání a provozování jiné podnikatelské
činnosti nejsou touto vyhláškou dotčena.1)
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1) Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky všechny ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky, veřejná sportoviště, veřejná hřiště a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání vymezené v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
2) Veřejnou zelení se rozumí zejména veřejně přístupná zeleň v ulicích, parcích, ale i zeleň
v přenosných nádobách.
3) Veřejnou hudební produkcí je hudba živá (například při tanečních zábavách, plesech a
koncertech) i reprodukovaná (například z rádia, televizoru, CD přehrávače, magnetofonu a
ostatní techniky sloužící k reprodukci zvuku) provozovaná na veřejných prostranstvích i
v provozovnách.
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4) Pořadatelem veřejnosti přístupného kulturního podniku se pro potřeby této vyhlášky
rozumí fyzická nebo právnická osoba, který užívá dané místo k provozování veřejnosti
přístupného kulturního podniku.
5) Zařízením obce sloužícím potřebám veřejnosti se pro účely této vyhlášky rozumí taková
zařízení, která jsou ve vlastnictví obce, slouží veřejnosti a jsou umístěna na veřejných
prostranstvích. Jsou to zejména informační tabule, plakátovací plochy, veřejné odpadkové
nádoby, veřejné osvětlení, dopravní značky atd.
6) Nočním klidem se rozumí doba od 22.00 do 06.00 hodin následujícího dne.
7) Bezprostředním okolím užívaného místa se rozumí pro potřeby této vyhlášky vzdálenost
od daného místa (provozovny, prodejny atd.) do10m.
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství 2)
1) Držitel psa:
a) je povinen vést psa (psy) na všech ulicích obce pouze s použitím vodítka, jehož
délka umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pouze s náhubkem
b) je povinen zabránit vstupu psa (psům) na tato veřejná prostranství:
1. veřejná sportoviště a hřiště na území obce
2. všechna veřejně přístupná dětská hřiště či pískoviště a jejich
bezprostřední okolí
3. areály parků a škol
c) na ostatních veřejných prostranstvích, neuvedených v bodech a) a b) tohoto článku je
oprávněn vést psa (psy) bez omezení,
d) je povinen neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod.) způsobené zvířetem na
veřejném prostranství uvedeném v bodě a) tohoto čl. včetně záhonů, trávníků apod. a
tyto odložit do nádoby na odpadky,
e) není-li držitel schopen vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit
ovladatelnost psa, nebo je-li držitel psa mladší 15 let, je povinen použít současně
vodítko a náhubek; použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby
znemožňoval kousnutí,
f) tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké.
2) Je zakázáno ponechat ostatní domácí zvířectvo volně pobíhat na všech ulicích obce a
v parcích.
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3) Všichni psi při venčení musí mít připevněnou identifikační kovovou značku, která byla
vydána majiteli psa při zaplacení poplatku za jeho držení.
Čl. 4
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků 3)
1) Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je pořadatel či provozovatel
povinen nejpozději 5 dnů před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr obecnímu
úřadu.
2) Provozovatel veřejnosti přístupného podniku je povinen v souvislosti s pořádáním veřejné
hudební produkce:
a) zajistit dostatečnou pořadatelskou službu,
b) zajistit úklid odpadků v místě během konání akce a po jejím skončení.
3) Odpovědnost pořadatele či provozovatele za to, že hladina hluku nepřesáhne stanovené
limity hluku a vibrací 4) a dále za dodržování právních předpisů chránících občany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi 5) není ustanoveními vyhlášky dotčena.
4) Obec Kobylí stanovuje v příloze č. 2 k této vyhlášce začátek a konec veřejné produkce
hudby pro hostinské provozovny, herny a obdobné provozovny služeb v příloze
uvedených částech obce Kobylí. Vyhláškou stanovený konec produkce neplatí dne 31. 12.
a 1.1. a období hodů.
Čl. 5
Omezující opatření při užívání veřejného prostranství
1) Uživatel veřejného prostranství je povinen:
a) používat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu,
b) zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení,
c) odstraňovat případné znečištění, které bylo způsobeno tímto užíváním nebo
v souvislosti s ním,
d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, plynu apod.,
e) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů veřejného prostranství,
zejména v nočních hodinách
f) používat jen vyhrazeného prostoru a dodržovat stanovené podmínky,
g) ihned po skončení vlastního užívání veřejného prostranství uvést na svůj náklad
toto prostranství do stavu umožňujícího obecné užívání,
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2) Sypké materiály musí být na veřejném prostranství ohrazeny nebo jinak zajištěny, aby
nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak po okolí.
Čl. 6
Znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství
1) Za znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství se považuje zejména:
a) odhazování jakýchkoli předmětů bez ohledu na jejich rozměr a původ mimo
prostory a nádoby k tomu určené
b) vylepování a rozptyl plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu účelu
určená
c) nanášení či odpad bláta včetně znečišťování na ulicích a jiných veřejných
prostranstvích,
d) vyklepávání nebo vyprašování koberců, rohožek a jiných znečištěných předmětů
mimo místa k tomu určená
e) znečištění způsobená chovanými zvířaty
2) Poškozování či ničení veřejné zeleně, např. lámání větví, trhání plodů okrasných rostlin
nebo jiné poškozování zeleně, je zakázáno. V prostorách veřejné zeleně není dovoleno:
a) jízda motorovými dopravními prostředky včetně jízdy na zvířeti,
b) kempování, táboření.
3) Odhazování odpadů a vylévání odpadních tekutin do kanalizace jsou upraveny zvláštním
právním předpisem 7).
4) Nakládání s odpady, způsob jejich likvidace je upraven zvláštními právními předpisy 8).
5) Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy o zvláštním užívání
veřejného prostranství6).
Čl. 7
Povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
1) Každý je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství; pokud takové znečištění způsobí, je povinen neprodleně ho sám, nebo na
vlastní náklady odstranit.
2) V případě znečištění veřejného prostranství chovanými zvířaty má povinnost neprodleně
hygienicky odstranit vlastník zvířete nebo osoba, která má v té chvíli zvíře ve své péči,
3) Při znečištění ulic a jiných veřejných prostranství má povinnost neprodleně odstranit
znečištění jeho původce. Pokud tak neučiní, bude znečištění odstraněno na jeho náklady.
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Tím není dotčeno právo vymáhat náklady vynaložené na zajištění čistoty na původci
znečištění.
Čl. 8
Způsob provádění čištění
1) Čištěním ulic a jiných prostranství se rozumí zametání, mytí, odstraňování bláta,
naplavenin a jiných nečistot. Čištění musí být provedeno v rozsahu celé znečištěné
plochy. Za vhodných klimatických podmínek se doporučuje čištěnou plochu před
zametáním pokropit vodou, aby nedocházelo k narušování životního prostředí rozptylem
nečistot, pokud není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno.
2) Čištění ulic a jiných veřejných prostranství třeba provádět tak, aby nedošlo ke znečištění
vozovky a okolního prostředí (např. smetání či shrnování odpadu a nečistot na kanalizační
mříže, na okolní pozemky, do sklepních oken, větracích šachet a pod zaparkovaná
vozidla). To lze postihnout podle zvláštních předpisů 9), 10).
Čl. 9
Kontrola a sankce
1) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních předpisů 10).
2) Uložení sankce nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve
stanovené přiměřené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit obec Kobylí sama na její
náklady.
3) Dodržování této vyhlášky kontrolují pověření pracovníci obecního úřadu.
Čl. 10
Ustanovení společná a závěrečná
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne ……….. Ruší se obecně závazná
vyhláška obce Kobylí ze dne 25.4.1991 o udržování čistoty, pořádku a zdravého životního
prostředí v obci Kobylí.

1) čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
2) § 24 zák. č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších
předpisů
3) § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
4) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
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5) zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
6) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
7) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů
8) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
9) např. § 42a odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů,
10) zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

………………………………

………………………………….

místostarosta

starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Účinnost od:
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