OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č 1/2002 ze dne
20.3.2002 Obce LIBOŠE o ochraně veřejného
pořádku
Zastupitelstvo obce Liboše se usneslo dne 20.3.2002 vydat podle § 10, písm. b), c), d) a v souladu s
§12,odst.1,2,3 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích a § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

2.
3.

Cílem vyhlášky je na základě zákona a v souladu s platnou právní úpravou vytvořit rámec pro zajištění
veřejného pořádku v obci Liboš (dále jen obec) na těch místech a úsecích,které jsou do její působnosti
svěřeny.
Ustanovení této vyhlášky se vztahují na celé území obcí Liboš a Krnov.
Touto vyhláškou nejsou dotčena práva osob zakotvená v Listině základních práv a svobod.

Článek II.
Vymezení pojmů
Veřejný pořádek v obci je stav,který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a realizaci
jejich práv,zejména nedotknutelnosti osoby a jejího
soukromí,ochrany majetku,ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.

Článek III
Udržování čistoty veřejného prostranství
1.
2.

3.
4.

Každá osoba je oprávněna obvyklým způsobem užívat veřejného prostranství p odle povahy jeho určení
tak,aby nezpůsobovala ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku a neomezovala v užívání jiné osoby.
V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu obce je zakázáno znečišťovat jakýmkoliv
způsobem veřejné prostranství. Zejména je zakázáno odhazovat smetí,papíry,obaly,zbytky jídel a
ovoce,nedopalky cigaret a jiné odpadky a odpady,taktéž není dovoleno znečišťování splaškovými
vodami a jinými tekutinami.
Kdo znečistí veřejné prostranství nebo komunikaci je povinen neprodleně je očis tit.Nestane-li se tak
,bude čištění provedeno na jeho náklad příslušnou organizací.Mimo vyúčtování nákladů spojených
s očištěním může být uložena pokuta dle zvláštních právních předpisů.
Sypké a tekuté materiály uložené na veřejném prostranství je povinen mít každý,komu je zvláštní užívání
veřejného prostranství povoleno,zajištěny tak,aby nedošlo ke znečištění veřejného prostranství.Pokud
nejde o ohrazené staveniště,musí být zamezeno rozptylu prachu.

Článek IV
Péče o čistotu chodníků
1.
2.
3.

Vlastníci,správci a uživatelé nemovitostí,k nimž v zastavěné části obce přiléhá chodník zabezpečují jeho
schůdnost čištěním a v době náledí posypem.
Za chodník hraničící s nemovitostí se považuje i chodník oddělený od nemovitosti zeleným pásem.
Vlastníci,správci a uživatelé domů mohou čištění chodníků svěřit jiné osobě nebo organizaci,tím se
ovšem nezbavují odpovědnosti za úhradu škody způsobené zanedbáním této povinnosti.

Článek V
Ochrana zeleně
1.
2.

Vlastník,správce nebo uživatel pozemku se zelení je povinen věnovat pravidelnou péči její
údržbě.Udržovací práce nesmí narušit účel ,jemuž má zeleň sloužit.
Ten,kdo způsobí škodu na veřejné zeleni,je povinen ji vlastním nákladem odstranit nebo nahradit.

3.
4.

Udržování zdravého a příjemného životního prostředí vyžaduje,aby každý při udržování zeleně udržoval
pořádek a čistotu a vyvaroval se všeho co by ohrožovalo nebo rušilo účel ,k němuž zeleň slouží.
Veřejná zeleň je chráněna,a proto je zakázáno:
a. užívat cesty v zeleni určené pro pěší k jízdě dopravními prostředky
b. vstupovat a vjíždět na travnaté plochy mimo vozidla a techniku údržby zeleně a jejich obsluhu
c. odcizovat a trhat květiny,plody stromů,lámat a ořezávat větve stromů,keřů a jinak poškozovat
zeleň
d. provádět na zelených plochách údržbu motorových vozidel

Článek VI
Pohyb psů na veřejném prostranství
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V zájmu ochrany zdraví a majetku osob je na veřejném prostranství v zastavěné části obce zakázáno
volné pobíhání psů.
Držitel,chovatel psa,nebo jiná osoba se psem (dále jen držitel psa),je na veřejném prostranství
v zastavěné části obce povinen mít psa vždy na vodítku a zamezit tak jeho volnému pobíhání
Na ostatních veřejných prostranství na celém území obce je držitel psa povinen mít psa vždy pod
kontrolou tak,aby pes nemohl ohrožovat život,zdraví,nebo majetek jiných osob nebo zvířat.
Držitel psa je povinen opatřit psa náhubkem,pokud ho ponechá připoutaného bez dozoru na veřejném
prostranství(např.před prodejnou).
Držitel psa je oprávněn venčit psa na veřejném pros tranství,je však povinen neprodleně odstranit
exkrementy a odložit je do odpadkového koše nebo popelnice.
Vstupovat se psem na dětská hřiště,veřejné sportoviště,pískoviště a na kopec k sáňkování,v zimním
období i na led rybníků je držiteli psa zakázáno.
K ustanovením těchto bodů platí výjimky pro služební psy armády a policie ČR , avšak jen vždy při
výkonu služby a pro nevidomé držitele psů.
Chovatelé psů jsou povinni udržovat své psy v trvalé imunitě proti vzteklině.

Článek VII
Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a
diskoték
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pořádat veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky,taneční zábavy a diskotéky na veřejném
prostranství v zastavěné části obce lze v době od 06.00 do 22.00 hod.,tedy mimo dobu nočního klidu.
Při konání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,tanečních zábav a diskoték jsou
účastníci takových podniků povinni dodržovat pravidla pro vstup určená pořadatelem.
Ten,kdo pořádá veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky,taneční zábavy a diskotéky na
veřejném prostranství,je povinen v dostatečném předstihu před jejím konáním požádat obecní úřad
v Liboši o vydání povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství.
Pokud je akce uvnitř stavby či budovy, je zakázána v bytových i nebytových prostorech,které k tomu
účelu nejsou určeny rozhodnutím stavebního úřadu.Je povolena pouze v prostorách k tomu účelu
kolaudovaných.
Provoz venkovních restauračních zařízení, předzahrádek,kiosků a jiných zařízení je v obci zakázán po
24.00 hod. do doby skončení nočního klidu.Pokud je provoz těchto zařízení doprovázen hudební
produkcí,je zakázán od 22.00 do 06.00 hod.následujícího dne.
Výjímku z odst.1) uděluje na písemnou žádos t zastupitelstvo obce. Lze ji udělit na pořádání konkrétní
akce.
Obecní zastupitelstvo může udělení výjimky a stanovení její účinosti podmínit splněním určitých
doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.
Obecní zastupitelstvo může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout,narušuje-li činnost
veřejný pořádek.
Povinnost žádat o vyjímku se nevztahuje na akce pořádané obcí nebo organizacemi jí k pořádání těchto
akcí zřízené.

Článek VIII
Používání a odpalování zábavné pyrotechniky třaskavin a ohňostrojů na veřejných
prostranstvích
1.

2.

Každý je povinen při používání a odpalování zábavné pyrotechniky,třaskavin a ohňostrojů (dále jen
používání pyrotechniky) dbát zvýšené opatrnosti a chránit život a zdraví ostatních osob a jejich majetku.
Současně nese odpovědnost za případné škody vzniklé používáním pyrotechniky.
Na veřejném prostranství v zastavěné části obce je zakázáno používání pyrotechniky.Tento zákaz se
nevztahuje na dny 31.prosince a 1.ledna.

3.

Používání pyrotechniky na veřejných prostranstvích na ostatním území obce je zakázáno do 50 metrů
od obytných a hospodářských budov,ohrad se zvířaty a v bezprostředním okolí osob nebo zvířat.
Používání pyrotechniky na veřejných prostranstvích na ostatním území obce je povoleno tak,aby
nedocházelo k rušení nočního klidu.

Článek IX
Sankce
Porušení povinností uvedených v této vyhlášcese postihuje zejména podle
zák.č.200/1990 Sb.,o přestupcích,ve znění pozdějších novel, a zák.č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení)
Uložením pokuty není dotčena povinnost náhrady škody a uvedení do původního stavu ve stanovené lhůtě.

Článek X
Tato vyhláška nabývá účinnosti po uplynutí patnáctidenní lhůty od vyvěšení.
.................................................
Jan David v.r.
starosta obce Liboš

.................................................
Josef Hruška v.r.
místostarosta obce Liboš

