
Obecne závazná vyhláška
Obce Paseky c. 212005

O verejném porádku a udržování cistoty v územním obvodu obce Paseka

Zastupitelstvo obce Paseky schválilo dne 14.3.2005 podle ustanovení § 84 odst.2 písm.i ) a v souladu s
ustanovením §10 písmo b), c) a d) a § 35 zákona císlo 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu,
tuto obecne závaznou vyhlášku:

Cást 1
Základní ustanovení

CI. 1

Predmet vyhlášky

Tato vyhláška upravuje základní povinnosti obcanu obce, právnických osob nebo fyzických osob
podnikajících, které mají sídlo nebo místo podnikání nebo provozují svoji podnikatelskou cinnost na
území obce, a návštevníku obce (dále jen "osoba") k zajištení místních záležitostí verejného porádku,
k zajištení udržování cistoty verejného prostranství, k ochrane životního prostredí a verejné zelene a pri
užívání zarízení obce sloužících potrebám verejnosti. Dále vyhláška stanoví závazné podmínky pro
porádání, prubeh a ukoncení verejnosti prístupných sportovních a kulturních podniku, vcetne tanecních
zábava diskoték.

CI. 2

Vymezení základních pojmu

Pro úcely této vyhlášky se rozumí:
1) verejným prostranstvím všechna místa dle § 34 zákona o obcích c. 128/2000, která slouží verejnému
užívání, jsou prístupné verejnosti bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru a jsou to
zejména všechny ulice, námestí, prostranství kolem kostela, chodníky, autobusové nástupní ostruvky,
parkovací a odstavné plochy, plochy verejné zelene, vodní plochy, lesy, pole, louky, vodotece, polní cesty,
pešiny,
2) verejne prístupným objektem obce všechny cekárny autobusové mestské hromadné dopravy, detské
hrište, budova a pozemek OÚ, místní hrbitov, tyto objekty jsou prístupné verejnosti bez omezení a jsou ve
vlastnictví obce,
3) verejne prospešným zarízením obce všechny lavicky, výlepové plochy, odpadkové koše a kontejnery,
informacní skrínky a tabule, zvukové nosice obecního informacního systému, místní rozhlas, pískovište,
hrací prvky pro deti (houpacky, prolézacky, kolotoce a obdobná zarízení), detská brište vcetne vybavení a
stojany na kola, které jsou umísteny na verejném prostranství a jsou ve vlastnictví obce. Dále je verejne
prospešným zarízením i verejné osvetlení v obci,
4) verejnou zelení se rozumí porosty a ucelené výsadby stromu, keru a kvetin, trávníkové plochy,
jednotlivé stromy, kere, kvetiny, zelen v okolí vodních toku, nádrží a ploch, ulicní, sídlištní, funkcní (t.j.
okrasná, ovocná nebo izolacní) a rekreacní zelen (rekreacní lesy a lesní parky), kvetinová výsadba
v záhonech nebo nádobách (kvetinácích), která je zejména ve vlastnictví obce,
5) držitelem psa nebo držitelem zvírete jeho majitel, chovatel nebo jiná osoba, které byl pes nebo jiné zvíre
svereno a která se sním nachází na verejném prostranství,
6) zvláštním užíváním verejného prostranství užívání verejného prostranství k jiným úcelum, než pro
které je urceno. Tímto se rozumí umístení zarízení sloužících k poskytování služeb, umístení stavebních
nebo prodejních nebo reklamních zarízení, zarízení cirkusu, lunaparku a jiných obdobných atrakcí,
umístení skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní akce.
7) nocním klidem casový úsek ve všední den a sobotu mezi 22.00 až 06.00 hodinou následujícího dne a v
nedeli a o státním svátku se doba nocního klidu v techto dnech prodlužuje od 22.00 do 08.00 hodin
uvedeného dne, v uvedených casových úsecích nocního klidu je každý obcan, fyzická i právnická
podnikající osoba povinna zdržet se takových jednání a cinností, které by obtežovaly své okolí a to
zejména hlukem,
8) verejnou hudební produkcí hudba živá (koncerty, plesy, tanecní zábavy, karnevaly) i reprodukovaná (z
rádia, televize, zvukových nosicu, pri diskotékách), pokud je provozována ve stavbách k tomuto úcelu
urcených (schválených) nebo na verejném prostranství a je verejnosti prístupná,
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9) porádajícím fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která verejnou hudební
produkci, verejný kulturní nebo sportovní podnik organizacne a porádkove zajišt'uje a která je v žádosti o
vydání souhlasu s konáním verejné hudební produkce, verejného kulturního nebo sportovního podniku
dle ustanovení této vyhlášky jako porádající uvedena,
10) poradatelem a poradatelskou službou osoba nebo osoby, které prímo na míste samém verejnou
hudební produkci, verejný kulturní nebo sportovní podnik organizacne a porádkove zajišt'ují a které jsou
jako poradatelé viditelne oznaceny,

11) vrakem vozidla silnicní vozidlo, zjevne trvale technicky nezpusobilé k provozu na pozemních
komunikacích (nesplnují vyhlášku c. 30112001Sb., o schvalování technické zpusobilosti vozidel, v platném
znení) nebo neoznacené státní poznávací znackou (dle vyhlášky c. 243/2001 Sb., o registraci vozidel,
v platném znení),
12)extravilánem obce území obce tvorené volnou krajinou mimo zastavené území obce,
13) intravilánem obce se rozumí zastavené a zastavitelné území obce stavbami pro bydlení,
14) územím obce katastrální území Paseka
15) ohnostrojem se rozumí soucasné nebo v krátkém casovém sledu následující odpalování
pyrotechnických predmetu trídy II. a III. s prípadným použitím pyrotechnických predmetu trídy I,
16) chodníkem se pro potreby této vyhlášky rozumí komunikace urcená pro chodce, oddelená od
vozovky silnice nebo místní komunikace výškove ci jiným zpusobem,
17)zdroje pitné vody, které jsou k tomu urceny, prípadne oznaceny.

Cást 2

Verejný porádek

CI. 3

Zajištení verejného porádku

Pri chovu zvírat je chovatel povinen dodržovat podmínky ochrany zdraví zvírat a podmínky péce o životní
prostredí podle následujících pravidel:
a) domácí a hospodárská zvírata lze chovat jen na pozemcích rodinných domku, v podnikatelských
objektech a v samostatných zahradách a to jen tehdy, pokud jejich chov nepusobí hygienické závady a
nenarušuje sousedské vztahy (nadmerný hluk, nadmerný zápach, pronikání zvírat na sousední pozemky a
pod.),
b) psi, kocky a nekterá drobná zvírata ( napr. morcata, krecky, akvarijní rybicky, exotické ptáky a pod.)
je povoleno chovat i v nájemních domech, a to jen pokud tato zvírata a jejich chov nepusobí hygienické
nebo zdravotní závady, neohrožují cistotu a bezpecnost v domech a neobtežují ci neohrožují obyvatele
domu ci nájemce prípadných nebytových prostor v techto domech,
c) je zakázáno vypouštet hospodárská zvírata na verejná prostranství, ostatní domácí zvírata jen pod
prímou kontrolou majitele nebo jím poverené osoby pri splnení ustanovení této vyhlášky a zajištení
bezpecnosti osob, zvírat a vecí. Zejména je zakázáno volné pobíhání psu na verejném prostranství,
d) domácí i hospodárská zvírata je majitel povinen udržovat v cistote a dbát o jejich správné ošetrování,
vcetne povinného ockování,
e) majitel domácího zvírete, které poranilo cloveka, musí toto zvíre bezodkladne predvést k veterinární
prohlídce,
I) odvoz tel uhynulých ci utracených psu, kocek a ostatních vetších zvírat zabezpecují fyzické nebo
právnické osoby s platným živnostenským lístem v oboru veterinární asanace a osoby poverené touto
cinností Okresní veterinární správou Praha-západ. Zakopávat uhynulé psy, kocky a ostatní podobne
velká nebo vetší zvírata na domácích zahradách a jiných místech je zakázáno.

2) Pohvb zvírat po vereiném prostranství:

a) každý držitel psa nebo jiného zvírete je povinen provést taková opatrení, aby pes nebo jiné zvíre
nemohlo na verejném prostranství ohrozit bezpecnost, majetek nebo zdraví osob nacházejících se na tomto
prostranství, poškodit nebo znecistit verejne prístupný objekt nebo verejne prospešné zarízení obce,
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b) v obci musí psi být drženi na vodítku. To neplatí v prípade, že má pes rádne nasazený a upevnený
náhubek (košík) a bude plne ovladatelný a pod kontrolou držitele. V extravilánu obce rozhoduje o "míre
zajištení" psa držitel, a to na základe konkrétních podmínek, tzn. poctu pohybujících se osob, výskytu zvere,
velikosti daného prostoru, vzdálenosti od staveb a povaze (charakteru) psa,
c) volné pobíhání psu a jiných domácích zvírat je zakázáno na verejném prostranství, tvorené predevším
silnicemi, místnímí komunikacemí, chodníky a verejne prístupnými úcelovými komunikacemí, a to na celém
území obce. V prípade nutného odchycení toulavého psa na území obce jehož majitel se ani po verejné výzve
neprihlásí, bude tento pes umísten do psího útulku na náklady majitele psa. Pokud bude majitel zjišten uhradí
obci vzniklé náklady spojené s umístením psa v tomto útulku a na své náklady si psa vyzvedne v míste jeho
umístení. Dále se zakazuje vodit, nosit nebo jinak umožnovat psum nebo jiným zvíratum vstup do prostoru
detských hrišt, pískovišt, sportovišt a do prostoru, oznacených znackou (tabulkou) "Zákaz vstupu psu". Tato
povinnost se nevztahuje na psy, doprovázející osoby težce zrakove postižené.

3) Používání zábavné pyrotechniky:

a) používání pyrotechnických predmetu trídy II. a III.dle vyhlášky c. 174/1992 Sb. ve znení pozdejších
predpisu, o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, se s ohledem na rozmístení staveb k bydlení
v intravilánu obce s ohledem na zajištení verejného porádku zakazuje,
b) ustanovení bodu a) se nevztahuje:

na kulturní akce nebo sportovní akce, pri jejichž ohlášení bylo použití pyrotechnických predmetu
oznámeno a odsouhlaseno obecním úradem,

na použití pyrotechnických predmetu a ohnostroju dne 31.12. daného roku od 22.00 do 03.00 hodin
dne následujícího,

na používání pyrotechnických predmetu v extravilánu obce.

4) Požívání alkoholických nápoju na verejnosti
Na celém území obce je konzumace alkoholu a alkoholických nápoju nad míru primerenou, která je v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpecnosti, zdraví a majetku na verejném prostranství, zakázána.

5) Dále je na verejném prostranství zakázáno:

a) odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytkyjídel a ostatní odpad vcetne nedopalku cigaret,
b) ukládat na verejná prostranství stavebniny, odpad, prebytecnou zeminu a jiné materiály bez

povolení obecního úradu,
c) znecištovat verejná prostranství splaškovými a odpadními vodami,
d) vypouštet splaškové vody na pozemky a znecištovat ovzduší zápachem,
e) zakládat divoké skládky, ukládat odpad na jiná než obecním úradem vyhrazená místa,
f) mytí osobních i nákladních aut na verejném prostranství,
g) provádet opravy a údržbu motorových vozidel na verejném prostranství,
h) vjíždet a stát s vozidly na chodnících a verejné zeleni,
i) na verejných komunikacích a verejných prostranstvích na území

obce odstavovat nepojízdná, nebo odhlášená motorová vozidla,
j) rozdelávat bez povolení obecního úradu ohen na verejných prostranstvích,
k) kempování a táborení mimo místa urcená,
I) k jízde po obci používat vozidla, která znecištují pozemní komunikace a nad prípustnou míru
znehodnocují životní prostredí.

6) Rušení klidu v obci
a) každý obcan, fyzická i právnická podnikající osoba je povinna dodržovat nocní klid v dobe od 22.00
hodin do 6.00 hodín v pracovní dny a v sobotu. V nedeli a o svátcích je nocní klid prodloužen od 22.00 do
8.00 hodin,
b)výjimku z ustanovení odst. 1, muže v oduvodnených prípadech udelit obecní úrad. Udelení takové
výjimky musí být zverejneno na úrední desce a držitel výjimky je povinen jí oznacit pracovište nebo
zarízení pro které výjimka byla udelena.
Zakazují se veškeré jednání vyvolávající nadmerný hluk zejména:

neprimerene hlasité projevy osob
neprimerene hlucné hudební a jiné zvukové produkce
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používání pomucek se silnými zvukovými efekty (delobuchy, petardy, apod.),
neprimerene hlucné provozování rozhlasových, televizních a jiných zarízení zvukové produkce,
neprimerene hlucné provozování motorových vozidel, letadel, stroju a zarízení pro podnikatelské i

osobní úcely.

V dobe nocního klidu je nutno hlucnost všech jednání a projevu omezit na nejmenší možnou míru, aby
v žádném prípade nedocházelo k rušení obcanu v dobe jejich odpocinku.

7) Hygienická opatrení
Všichni obcané jsou povinni:

a) odpadky ukládat pouze na místa k tomu urcená a oznacená,
b) pitnou vodu cerpat jen z tech verejných zdroju, které jsou k tomu urceny a oznaceny,
c) zdržovat se cinnosti, kterou by byla znecištená puda, voda, terén nebo ovzduší (životní prostredí)

8) Ochrana vod

V zájmu zachování cistoty vod je každý obcan povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem c.
254/2001 Sb. ve znení pozdejších predpisu, o vodách (vodní zákon), zejména je zakázáno:

a) do povrchových vod vlévat nebo vypouštet tekutiny a látky, které by mohly zpusobit zdravotní
závadnost vody, predevším zbytky oleju, pohonných hmot, žíravin nebo znecišt'ovat vodu mytím a
cištením motorových vozidel,

b) znecištovat zdroje pitné vody a jejich okolí, používat bezprostredního okolí zdroje pitné vody a
míst, kde muže dojít k ohrožení nebo znecištení vody, k cinnosti, pri které ke znecištení muže dojít,
c) v pásmech hygienické ochrany vodních zdroju sloužících k hromadnému zásobování pitnou
vodou porušovat omezující opatrení k ochrane zdravotní nezávadnosti vody,
d) poškozovat vodohospodárská díla, zarízení, vodní toky, brehy, ochranné hráze a s nimi spojené
stavby, házet odpad do koryt vodních toku, nádrží, príkopu a ukládat na brezích predmety a látky,
které by mohly zpusobit zdravotní závadnost vody nebo zhoršit, prípadne ohrozit jakost vody nebo
zhoršit odtokové pomery,
e) kácet, odstranovat nebo porušovat brehový porost bez rozhodnutí orgánu ochrany prírody,
f) umístovat na toku zarízení pro odber vody, ruzná plata, mustky a prehrady bez souhlasu
správce toku a povolení príslušného vodohospodárského orgánu.

9) Ochrana prírody a životního prostredí

a) všichni obcané jsou povinni se rídit predpisy o ochrane prírody a životního prostredí, zejména
zákonem c. 114/1992 Sb. ve znení pozdejších predpisu, o ochrane prírody a krajiny v platném znení,
zákonem c. 17/1992 Sb. ve znení pozdejších predpisu, o životním prostredí v platném znení, zákonem c.
86/2002 Sb. ve znení pozdejších predpisu, o ochrane ovzduší v platném znení,
b) kácení stromu rostoucích mimo les je dovoleno jen za podmínek stanovených zákonem c.
114/1992 Sb. ve znení pozdejších predpisu, o ochrane prírody a krajiny v platném znení, a provádecí
vyhláškou c. 395/1992 Sb., v platném znení,
c) vysazovat stromy a kere na verejném prostranství lze jen se souhlasem obecního úradu.

10) Protipožární opatrení

a) ve všech objektech v obci musí být v rádném stavu udržována topenište, komíny, spotrebice
elektrické, plynové a ostatní zarízení, která by mohla být prícinou požáru. Všichni obcané jsou povinni
dodržovat protipožární opatrení podle zákona c. 133/1985 Sb. ve znení pozdejších predpisu, o požární
ochrane v platném znení, a opatrení požárního rádu obce od doby jeho platnosti,
b) pro rozdelávání ohne v prírode pokud bude povoleno platí tato omezení:

je zakázáno rozdelávání ohne
v lese a do 50 m od jeho okraje
do 50 m od dozrávajících ploch obilí, stohu sena a slámy
v blízkosti drevených objektu
ve vysoké nebo suché tráve

c) místo pro rozdelávání ohne musí být izolováno od všech snadno zápalných látek,
d) ohen se nikdy nesmí nechat bez dozoru, opustit ohnište lze teprve po úplném uhasnutí ohne
(zalití vodou, zasypání zeminou, pískem, apod.).

11) Vzhled obce
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Všichni obcané, fyzické a právnické podnikající osoby na území obce jsou povinni zdržet se takových jednání
nebo cinností, které by mohly poškodit celkový vzhled obce.
a) jsou povinni udržovat porádek na svých pozemcích a nemovitostech tak aby nemohlo docházet

k poškozování celkového vzhledu obce, zvlášte pri pohledu z verejného prostranství.
b) majitelé polí, luk, lesu a ostatních pozemku na území obce mají povinnost se o tyto pozemky starat

jako rádný hospodár.
Zejména je zakázáno:

pole, louky, lesy a ostatní pozemky nechat zaplevelit a tím pusobit škody na okolních pozemcích a na
životním prostredí,

zahrady v zastaveném území obce nechat zaplevelit a tím pusobit škody na okolních pozemcích a na
životním prostredí.

Cást 3

Udržování cistoty verejného prostranství a ochrana životního prostredí a zelene

CI.4

Udržování cistoty ulic a jiných verejných prostranství

K zajištení udržování cistoty ulic a jiných verejných prostranství je každý jejich uživatel povinen upustit od jednání
nebo cinnosti, které by vedlo k jejich znecištení, prípadne poškození. V prípade, kdy k znecištení dojde, je ten,
kdo znecištení zpusobil, povinen ihned zpusobené znecištení odstranit.

1) K zabezpecení udržování cistoty ulic a iiných verejných prostranství se jedná zejména o níže
uvedené skutecnosti:

a) každý držitel psa nebo jiného zvírete je povinen na celém území obce mimo extravilán obce ihned
odstranit znecištení zpusobené tuhými exkrementy psa nebo jiného zvírete a za tímto úcelem být vybaven
prostredky kjejich odstranení (mikrotenovým nebo papírovým sáckem),

b) zakazuje se vylepovat a rozmístovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagacní prostredky a jakékoliv
jiné tiskoviny mimo místa urcená (výlepové plochy s oznacením jejich správce nebo vlastníka) a na verejne
prospešná zarízení a verejne prístupné objekty. Umistování poutacu a reklam je povoleno jen s predchozím
souhlasem obecního úradu,

c) ten, komu bylo povoleno zvláštní užívání verejného prostranství ( napr. jako soucást stavenište, ke
skladování materiálu, k výkopovým pracem, umístení prodejního stánku, poutace a pod.), je po jeho
skoncení povinen neprodlene uvést verejné prostranství do puvodního stavu, zejména provést jeho
ocištení,

d) zakazuje se ponechávání nádob na komunální odpad (popelnic) po dni termínu odvozu na
verejném prostranství, popelnice k výsypu a odvozu komunálního odpadu je možné na verejné- prostranství umístit nejdríve vecer prede dnem odvozu komunálního odpadu,

e) nakládání a skládání vecí na verejném prostranství je povoleno jen tehdy, kdy je nelze provést
mimo verejné prostranství ( ve dvore, uvnitr nemovitosti a pod.), pricemž:

naložení ci složení vecí musí být provedeno neprodlene, náklad bez prutahu z verejného
prostranství odstranen a verejné prostranství v prípade znecištení neprodlene uklizeno,

pri nakládání a skládání vecí musí být zajištena bezpecnost, schudnost a sjízdnost verejného
prostranství. Prekážky takto vzniklé musí být viditelne oznaceny,

- veci urcené k naložení, vcetne starých nepotrebných vecí, sute, stavebnin, stavebního odpadu
a pod., lze na verejné prostranství mimo vozovku pripravit v den odvozu. Jiné skladování
materiálu než je uvedeno v tomto bode je na verejném prostranství povoleno výhradne na
základe souhlasu obecního úradu a po zaplacení poplatku za užívání verejného
prostranství podle platné vyhlášky obce Paseky o místních poplatcích

trídený odpad (sklo, papír, umelé hmoty, biologický odpad) se smí ukládat prubežne pouze do
pristavených kontejneru urcených k jednotlivým druhum odpadu na jednotlivých stanovištích v
obci. Je zakázáno tyto odpady ukládat kolem kontejneru v taškách, pytlích ci volne,

sypké a tekuté materiály na základe povolení obecního úradu musí být na verejném prostranství
skladovány v prepravnících, nebo skladovacích bednách, respektive nádobách, nebo ohrazeny
bednením anebo jinak zajišteny aby nemohly být roznášeny vetrem, vodou nebo jinak, do okolí a do
kanalizace.

2) Cištení verejného prostranství

5



Cištení verejného prostranství zajišt'ují právnické a fyzické osoby odpovedné podle ustanovení cl.4 bodu 3) a
bodu 4) této vyhlášky. Pritom jsou zejména povinny zabezpecovat pravidelné i mimorádné cištení dle
potreby a odklízet necistotu a sníh nebo odpad. Odklízení necistot a odpadu do kanalizacních vpustí nebo
jejich spalování na verejném prostranství je zakázáno.

3) Cištení chodníku

a) vlastník nemovitosti hranicící se silnicí nebo místní komunikací v zastavené cásti obce je povinen zajistit,
aby prilehlý chodník byl vcas a rádne uklízen. Povinnost zajišt'ovat cistotu chodníku se vztahuje na celou
šíri chodníku, která slouží výhradne k chuzi,

b) cištením chodníku se rozumí zametání, kropení, umývání a odstranování bláta, odpadku a jiných necistot,
odklízení snehu a posypávání hmotami, které zdrsnují náledí, napr. pískem. Není dovoleno používat
škváru a popel.

4) Odpovednost za zabezpecování cistoty vereiného prostranství
a) každýje povinen neprodlene odstranit znecištení verejného prostranství, které zpusobil,
b) za cistotu verejného prostranství (vyjma prípadu specifikovaných v cl.4 bod 3a) odpovídá vlastník tohoto

prostranství, pokud bylo povoleno zvláštní užívání tohoto prostranství, odpovídá jeho uživatel,
c) prodejny, stánky a další obdobná zarízení musí jejich provozovatel opatrit dostatecným množstvím

odpadkových košu, které musí udržovat v rádném stavu, zabezpecovat jejich pravidelné vyprazdnování a
zajištovat cistotu v jejich bezprostrední blízkosti,

d) za umistování popelnice na verejné prostranství a udržování cistoty kolem popelnice odpovídá majitel
nemovitosti. Pri výsypu popelnice odpovídá za cistotu verejného prostranství v míste výsypu pracovník
firmy a firma zajištující výsyp a odvoz popelnic,

e) za znecištování verejného prostranství zpusobené užíváním nebo provozováním zarízení umísteným v
nebytovém prostoru odpovídá uživatel, prípadne provozovatel tohoto zarízení,

t) fyzická i právnická osoba odpovedná za udržování cistoty verejného prostranství muže cištení sverit
jinému, tím se však nezbavuje odpovednosti za udržování cistoty.

5) Zásahy do místních komunikací a vereiných prostranství

a) provádet zásahy do komunikací a chodníku lze pouze na základe souhlasu silnicního správního úradu (pro
místní komunikace a chodníky je silnicním správním orgánem obecní úrad),

b) provádet zásahy do verejných prostranství (prekopy, výkopy, terénní zmeny, výsadba keru, stromu,
docasné uložení veci a pod.) lze pouze na základe povolení obecního úradu, který stanoví podmínky tohoto
zásahu a následné úpravy.

CI. 5

Udržování cistoty verejné zelene

Verejnou zelen lze užívat v zájmu zachování její funkcnosti a celkového vzhledu verejného prostranství
pouze zpusobem odpovídajícímu jejímu úcelu a stavu. Pri jejím užívání je povinností všech osob udržovat
porádek, cistotu a upustit od jednání nebo cinností, pri kterých by mohlo dojít k narušení tohoto stavu
nebo k jejímu poškození, byt' docasnému.

Každý držitel psa nebo jiného zvírete je povinen na celém území obce mimo extravilán obce ihned odstranit
znecištení, zpusobené tuhými exkrementy psa nebo jiného zvírete. Za tímto úcelem být vybaven
prostredky k jejich odstranení (mikrotenovým nebo papírovým sáckem).

Zeiména ie zakázáno:
trhat kvetiny a plody okrasných drevin,
lámat vetve nebo jinak poškozovat stromy, kere a jiné cásti zelene,
vyvešovat plakáty, letáky a jiné reklamní nebo propagacní, informacní, smerové prostredky na

dreviny,
provádet jakékoliv úpravy verejné zelene (vcetne zmeny povrchových vrstev) nebo vlastní

výsadbu bez povolení obecního úradu,
vstupovat do ohrazených ploch nebo prostoru oznacených príslušnou znackou nebo tabulkou "Z

technických duvodu vstup zakázán",
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premístování nádob s mobilní zelení (kvetinácu) a jakákoliv jiná manipulace s nimi,
zajíždet, jezdit vozidly nebo je parkovat na plochách verejné zelene (viditelne odlišených) nebo na

pozemcích pro verejnou zelen urcených (dle katastru nemovitostí). Dále se zakazuje na techto
plochách a pozemcích jízda na jízdním kole a na zvíreti, a to na celém území obce mimo extravilán
obce. Ustanovení týkající se ostatních vozidel platí primerene v rámci zvláštního užívání verejného
prostranství, ale neplatí pro vozidla zajištující údržbu verejné zelene,

umístovat na plochy verejné zelene materiál nebo zarízení nesloužící údržbe verejné zelene.

Cást 4
Užívání zarízení obce

sloužících potrebám verejnosti

Clánek 6

Verejne prístupné objekty obce

K zajištení celkového vzhledu verejného prostranství, funkcnosti a daného úcelu verejne prístupných
objektu je povinností a v zájmu všech jejich uživatelu užít daný objekt zpusobem, který odpovídá urcení
objektu.

Zakazuje se:
vylepovat a umístovat plakáty, letáky a jiné reklamní nebo propagacní prostredky,
poškozovat, znehodnocovat nebo premístovat vybavení techto objektu,
pozmenovat, zamenovat nebo jinak zkreslovat údaje o objektech,
objekty znecištovat a poškozovat.

Clánek 7
Verejne prospešná zarízení obce

Verejne prospešná zarízení lze užívat v zájmu zachování jejich funkcnosti, daného úcelu a celkového vzhledu
verejného prostranství pouze zpusobem odpovídajícím jejich úcelu a stavu. Pri užívání verejne
prospešných zarízení je povinností všech osob udržovat porádek, cistotu a upustit od jednání nebo
cinností, pri kterých by mohlo dojít k narušení jejich funkcnosti, daného úcelu nebo celkového vzhledu
verejného prostranství nebo k jejich poškození.

Zeiména se zakazuje:
poškozování funkcnosti snímacu, cidel nebo jiných spouštecích nebo vypínacích zarízení,
premístovat lavicky, odpadkové koše, hrací prvky a další premístitelná verejne prospešná

zarízení na jiná místa, než kde byly umísteny,
umístovat nebo vylepovat na výlepové plochy (s oznacením jejich správce) plakáty, letáky,

reklamní nebo propagacní prostredky a jakékoliv jiné tiskoviny bez souhlasu správce,
umíst'ovat do odpadkových košu nebo kontejneru jiné druhy odpadku (vcetne odpadu

komunálního a z podnikatelské cinnosti), než pro které jsou urceny,
umístovat reklamní, smerové, informacní nebo jiné tabule na sloupy verejného osvetlení bez

povolení obecního úradu.

Cást 5

Užívání verejného prostranství k jiným úcelum

Clánek 8

Zvláštní užívání verejného prostranství

Zvláštní užívání verejného prostranství, které je ve vlastnictví obce, je bez povolení obecního úradu Paseky
zakázáno. Zvláštní užívání tohoto prostranství je povoleno až po vydání povolení, o které žadatel požádá
min. 5 dní pred termínem užívání.

Osoba, které bylo povoleno zvláštní užívání verejného prostranství, je povinna provést opatrení zabranující
znecištování nebo poškozování tohoto prostranství.

Zvláštní užívání verejného prostranství spocívající:
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a) v umístení a provozu prenosných ci pojízdných stánku, (stánkový prodej),
b) v záboru verejného prostranství za úcelem skladování materiálu a zarízení ke stavbe ci oprave

nemovitosti.

Cást 6
Porádání, prubeh a ukoncení verejných hudebních

produkcí, verejných kulturních nebo sportovních podniku

Clánek 9

Závazné podmínky pro porádání, prubeh a ukoncení verejné hudební
produkce, verejného kulturního nebo sportovního podniku

1) Verejné hudební produkce, verejné kulturní nebo sportovní podniky mohou být porádány jen v místech,
která splnují nebo která za urcitých podmínek mohou splnovat narízení vlády c. 502/2000 Sb. ve znení
pozdejších predpisu, o ochrane zdraví pred nepríznivými úcinky hluku a vibrací takovým zpusobem, pri
kterém nebude docházet k rušení verejného porádku, a to zejména v dobe nocního klidu. Poradatelé jsou
povinni zajistit v souvislosti s porádáním verejné hudební produkce, verejného kulturního nebo
sportovního podniku udržování cistoty verejného prostranství v bezprostredním okolí místa konání.

2) Konání verejné hudební produkce, verejného kulturního nebo sportovního podniku (dále jen "verejné
akce") která by mohla narušovat dobu nocního klidu, muže být uskutecneno pouze po udelení výjimky, o
které rozhodne obecní úrad na základe písemné žádosti podané nejméne 1 mesíc pred jejím konáním.

Žádost o udelení výjimkv musí obsahovat:

a) presné oznacení cinnosti ci úcelu verejné akce, druh verejné produkce,
b) následující údaje:

- fyzická osoba - jméno, príjmení, datum narození, bydlište, telefonní spojení,
- fyzická osoba podnikající - jméno, príjmení, ICO, místo podnikání, bydlište, telefonní spojení,
- právnická osoba - obchodní jméno a sídlo, ICO, dále jméno, príjmení, datum narození, bydlište
jednatele nebo jiné oprávnené osoby, telefonní spojení,
- termín, prípadne termíny konání,
- místo a dobu konání,
- predpokládanýpocet úcastníku nebo návštevníku,
- prohlášení o zajištení poradatelské služby.

Výjimka muže být udelena:
a) na konkrétní verejnou akci,
b) na urcité casové období, jde-li o opakující se verejné akce,
c) na dobu neurcitou, jde-li o opakující se verejnou akci,
d) v prípade udelení výjimky vydá obecní úrad porádajícímu písemné potvrzení o udelené výjimce ke konání

konkrétní verejné akce. V tomto potvrzení muže v prípade potreby stanovit i další zpresnující povinnosti.
Porádající je povinen pri konání verejné akce, na kterou byla vydána výjimka, dodržet ustanovení této
vyhlášky a další podmínky stanovené ve vydaném písemném potvrzení o udelené výjimce ke konání
verejné akce.

3) Kontrolovat plnení stanovených podmínek je oprávnena Policie CR a poverení pracovníci obecního
úradu. Porádající nebo poradatel jsou povinni mít vydané písemné potvrzení o udelené výjimce vydané
obecním úradem po dobu konání verejné akce u sebe a v prípade kontroly jej predložit a kontrolu
umožnit.

4) Nepredloží-Ii porádající nebo poradatel potvrzení o udelené výjimce ke konání verejné akce, považuje se
akce za nepovolenou a musí být okamžite ukoncena.

5) V prípade porušení podmínek stanovených pro porádání verejných akcí, vcetne podmínek stanovených ve
vydaném potvrzení o udelené výjimce, je porádající nebo poradatel povinen, a to po príslušné výzve
príslušníku Policie CR, nebo oprávnených pracovníku obecního úradu v Orechu, verejnou akci ukoncit.
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Cást 7
Spolecná a záverecná ustanovení

Clánek 10
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecne závaznou vyhláškou bude posuzováno jako prestupek dle
zákona c. 200/1990 Sb., o prestupcích, v platném znení, nepujde-Ii o správní delikt postižitelný dle zákona
c. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znení, nebo o jiný správní delikt nebo o trestný cin.

Clánek 11
Úcinnost

Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1.4.2005.

Bohuslav Pecina, místostarosta

Vyvešeno na úrední desce: 15.3.2005

Sejmuto z úrední: 1.4.2005
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