OBEC Staré Hobzí
Obecně závazná vyhláška
Obce Staré Hobzí č. 2/2015,
o veřejném pořádku na území obce Staré Hobzí
Zastupitelstvo obce Staré Hobzí se na svém zasedání dne 9.3.2015 usnesením číslo 52
usneslo vydat na základě § 10 písm. a),b),c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Preambule
Veřejným pořádkem se rozumí souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se a
zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upravené právními
normami a jejichž zachování je významné pro zajištění klidného a spořádaného soužití.

Část I.
Čl. 1.
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Veřejným prostranstvím všechny návsi, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. Veřejná zeleň – stromy, stromořadí, keře, živé ploty, travnaté plochy, květinové
záhony, mobilní zeleň apod. na veřejných prostranstvích.
3. Správce veřejné zeleně – Obec Staré Hobzí.
4. Veřejná produkce – pořádání sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav,
diskoték, případně dalších hromadných akcí s hudbou živou i reprodukovanou,
konaných na veřejném prostranství v rámci území obce.

Část II.
Čl. 2.
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činnostmi, které by mohly v obci Staré Hobzí (dále jen v obci) narušit veřejný
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
jsou zejména:
1. Pořádání veřejných produkcí
2. Volný pohyb psů po veřejných prostranstvích

3. Zvláštní užívání veřejné zeleně
4. Hluk (hlučné činnosti) a rušení nočního klidu
5. Nepovolené vylepování plakátů
Čl. 3.
Pořádání veřejných produkcí
1. Veřejné produkce lze pořádat na území obce mezi 8,00 hod. a 22,00 hod.
2. Pořadatel veřejné produkce je povinen oznámit Obecnímu úřadu obce, nejpozději
devět pracovních dní před jejím konáním:
Jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li
odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele. Je-li pořadatelem právnická osoba, název či
obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která ze tuto právnickou osobu jedná.
Označení druhu podniku, dobu a místo konání včetně údajů o jeho počátku a ukončení.
Předpokládaný počet účastníků tohoto podniku.
Počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení.
Údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci,
pokud pořadatel podniku tuto osobu určí.
Údaje o osobách, které poskytli k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat.
Lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa,
která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků.
Způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce.
Způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární
ochrany.
Čl. 4.
Pravidla pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
obce.
a) Na veřejných prostranstvích na území obce je možný pohyb psů pouze na vodítku a
s ochranou zubů (košík).
b) V případě znečištění veřejného prostranství výkaly psa je třeba znečištění neprodleně
odstranit.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
Čl. 5.
Vymezení prosto pro volné pobíhání psů
Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby doprovázejícího psa, se určují prostory vymezené v grafické příloze této vyhlášky
modrou barvou na mapě.
Čl. 6.
Zvláštní užívání veřejné zeleně

1. Je zakázáno vjíždět motorovými vozidly do veřejné zeleně na území obce. Tento
zákaz se nevztahuje na oprávněné obslužné, údržbové a pěstitelské činnosti
vykonávané v rámci běžné údržby veřejné zeleně.
2. Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy nebo výsadby ne veřejné zeleni bez souhlasu
vlastníka či správce veřejné zeleně.
3. Je zakázáno poškozování, ničení či znečišťování veřejné zeleně.
4. Je zakázáno vstupovat na květinové záhony.
Čl. 7.
Hluk (hlučné činnosti) a rušení nočního klidu
1. Noční klid v obci je stanoven na dobu od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V tomto čase je
povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2. Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných
strojů. Potřebné hlučné práce není možné vykonávat ve dnech pracovního klidu a ve
dnech státem uznaných svátcích v době od 6.00 do 10.00 hodin.

Čl. 8.
Nepovolené vylepování plakátů
1. Vylepování plakátů, letáků, inzerátů, obchodních nabídek a jiných oznámení na budovách a
ostatním majetku obce je zakázáno.
2. K vylepování plakátů, letáků, inzerátů, obchodních nabídek a jiných oznámení jsou
vyhrazené z majetku obce pouze plakátovací plochy, kde je toto povoleno.

Část III.
Dohled a sankce
Čl. 9.
Dohled
Dohled na dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí pověření zaměstnanci obecního
úřadu Staré Hobzí.
Čl. 10.
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako
přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů, nebo
o trestný čin.

Část IV.
Závěrečná ustanovení

Čl. 11.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazný vyhláška obce Staré Hobzí č. 2/96 o čistotě obce a udržování
veřejného pořádku ze dne 15. 10. 1996.
Čl. 12.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2015.

----------------------------------------starosta – Kamil Rod

-----------------------------------------místostarosta – Jaroslav Novák

