Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka k zajištění a ochraně veřejného
pořádku v obci č.1 /2004
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
Úvodní ustanovení
Udržování čistoty a veřejného pořádku ve správním území obce Kyselka je povinností
všech obyvatel, organizací a návštěvníků.
Účelem této vyhlášky je stanovit základní pravidla pro udržování veřejného pořádku a ke
zlepšení životního prostředí, vzhledu a hluku v obci.
Základní ustanovení
Vymezení základních pojmů pro účely této vyhlášky :
Veřejný pořádek : souhrn pravidel chování na veřejnosti vycházejících z obecně platných
společenských, morálních a právních norem.
Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky,parky a veřejná zeleň v obci,
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ( dle zák. 128/2000 § 34)
Zvláštním užíváním veřejného prostranství se rozumí zejména umístní zařízení sloužících
k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních , nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství
pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Veřejně přístupnými akcemi se rozumí zejména kulturní, obchodní, sportovní akce a taneční
zábavy a diskotéky.
Místo veřejnosti přístupné : každé místo , kam má přístup více lidí, přičemž nemusí být bez
omezení přístupné kamkoliv a kdykoliv (např. restaurace,kulturní a sportovní zařízení).
Veřejně prospěšné zařízení : všechna přístupná zařízení sloužící k určitému použití a účelu.
(např. autobusové zastávky,lavičky,odpadkové koše,telefonní budky a přístroje,veřejné
osvětlení,informační a signalizační zařízení atd.
Veřejná pouliční produkce :hudební,divadelní,zvuková,reklamní a výtvarná činnost, estrádní a
artistické produkce lidové zábavy,konané na veřejných prostranstvích obce
Veřejná zeleň : všechny travnaté či zalesněné( mezi Kyselkou a Novou Kyselkou) plochy
v obci, které jsou veřejně přístupné .
Jedná se i o plochy, které byly původně jako travnaté plochy určeny a u nichž došlo
k jejich částečnému či úplnému zničení. Dále plochy zatravněné i nezatravněné půdy,

které se nacházejí pod stromy a keři rostoucími i ve skupinách ( včetně těchto dřevin).
Jedná se např. o parky, sady, uliční zeleň,trávníky,stromořadí,remízky,jednotlivě
rostoucí stromy a keře, květinové výsadby a mobilní zeleň.
Chovatelem zvířete nebo zvířat: každá osoba nebo organizace,která v zájmovém nebo
hospodářském chovu zvíře nebo zvířata chovají
Doba nočního klidu : rozumí se doba od 22,00 hodiny do 06,00 hodiny
Hlučné stroje a zařízení : zejména WAP stroje, stroje na mytí fasád,elektrocentrály,vrtačky,
sbíjecí kladiva,cirkulárky,řezačky,rozbrušovačky,kompresory,motorové pily,
bourací kladiva, sbíječky,sekačky,křovinořezy,drtiče větví,
výstražné zvukové, přetlakové zařízení na nákladních vozidlech.
Článek č.1
Užívání veřejného prostranství a veřejně prospěšných zařízení
1) Užívat veřejné prostranství, míst veřejně přístupných a veřejně prospěšná zařízení nad
obvyklou míru, nebo zvláštním způsobem lze pouze na základě povolení Obecního úřadu a
souhlasem vlastníka.
2) Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství stanoví zvláštní předpis
3) Na veřejném prostranství je zakázáno :
a) odhazovat smetí,papír,obaly a zbytky jídel a ovoce, nedopalky cigaret a jiné další odpadky
b) vylévat splaškové vody a jiné tekutiny, které by mohly způsobit jakékoliv znečištění
veřejného prostranství
c) mytí motorových vozidel či provádět opravy,při kterých může dojít ke znečištění veřejného
prostranství
d) odkládat nepotřebné předměty nebo odstavovat vraky či části nepojízdných mot.vozidel
e) vyvážet na veřejné prostranství domovní odpad , nebo odpad ze zahrádek
f) jakýmkoliv způsobem ničit,poškozovat,znečišťovat a užívat veřejně prospěšná zařízení k
jiným účelům,než ke kterým jsou určena
g) umisťovat či vylepovat reklamní propagační a informační plakáty a tiskoviny, popř.jiná
oznámení mimo prostory k tomuto účelu určených. ( zák. 50/1976 Sb.“Staveb. zákon“)
i) do koryt vodních toků a nádrží vhazovat jakékoliv předměty, ukládat je na březích vodních
toků,nádrží a na místech, z nichž by mohly být splaveny do toků nebo by mohly způsobit
závady ze zdravotního nebo bezpečnostního hlediska.

j) vylévat nebo vypouštět do vody závadné tekutiny z hlediska zdravotního nebo
bezpečnostního jako např.odpadové vody z výroben, ropné produkty,žíraviny a jiné
tekutiny,které by mohly ohrožovat zdraví jiných uživatelů vod , poškozovat je, nebo které hrubě
poškozují samotný vodní tok či nádrž.
k) na březích vodních toků či nádrží provádět údržbu,čištění a mytí motorových a
nemotorových vozidel
l) volné pobíhání psů, koček či jiného domácího zvířectva
Článek č.2
Pořádání veřejnosti přístupných akcí
1)

Před pořádáním veřejnosti přístupných akcí je povinen jejich pořadatel písemně
oznámit jejich konání obecnímu úřadu Kyselka , a to minimálně sedm kalendářních dnů
před dnem jejich zahájení .

2)

V písemném oznámení pořadatel uvede zejména obsahové zaměření akce, místo
pořádání akce, předpokládanou kapacitu akce, den a hodinu zahájení akce, den a
hodinu skončení akce, jméno, příjmení, celou adresu a telefonní kontakt na pořadatele,
jméno, příjmení, celou adresu a telefonní kontakt na provozovatele, výšku vstupného
na akci, kopii zvláštního oprávnění k provozování akcí dle zvláštních předpisů a jiné.
Současně s písemným oznámením konání akce uvede pořadatel termín (den a hodinu),
do které bude místo konaní veřejně přístupné akce uvedeno do původního stavu, tj.
úklid po skončení akce. Změny v údajích uvedených v písemném oznámení o konání
veřejně přístupné akce oznámí pořadatel neprodleně po jejich změně obecnímu úřadu
Kyselka.

3) Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou pořadatelskou
službu pro celou dobu konání akce.
4) Provozovat cirkusy,lunaparky a jiné obdobné atrakce lze na veřejném prostranství
pouze na základě povolení obecního úřadu, který stanoví podmínky dle článku 2 ust.č.2.
oznamovací povinnost zůstává zachována.
Článek č. 3
Ochrana a údržba veřejné zeleně
1) Uživatelé a nájemci a vlastníci pozemků , na kterých je veřejná zeleň jsou povinni o ni
pravidelně pečovat a dbát o její odbornou údržbu, chránit ji před poškozením , neoprávněnými
zásahy .
2) Každý zásah právnické a fyzické osoby do současného stavu veřejné zeleně je vázán na
předchozí souhlas a povolení majitele a Obecního úřadu.
3) Na veřejné zeleni je zakázáno :
a)
vjíždět , zastavovat a stát motorovými a nemotorovými vozidly. Výjimku tvoří
vozidla pověřená údržbou zeleně v obci.
b) provádět bez souhlasu obecního úřadu jakékoliv zásahy do veřejné zeleně.
Článek č.4
Chov zvířat v obci

1) Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat nemohl ohrožovat čistotu a
veřejný pořádek obce a všech jejich částí.
2) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce musí být pes veden na vodítku.
Chovatel zvířete je povinen zabezpečit, aby zvíře nemohlo obtěžovat jiné osoby,ohrožovat
jejich život,zdraví nebo majetek, či je rušit nadměrným hlukem zejména ve stanovených
hodinách nočního klidu.
3) Chovatel zvířete je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobenou zvířetem na
veřejném prostranství.
4) Není dovoleno venčit zvířata na sportovních a dětských hřištích, pískovištích,
v jejím bezprostředním okolí nebo na místech zvýšeného výskytu dětí, nebo na ostatních
místech , kde hrozí zvýšené nebezpečí přenosu infekce.
5)

Pes pohybující se na veřejném prostranství, mimo vliv svého chovatele, může být
odchycen a umístěn v útulku pro psy. Chovatel takto odchyceného psa uhradí veškeré
náklady spojené s jeho odchytem a následným odvozem do útulku.

6)

Chovatel je povinen zabezpečit na vlastní náklady zdravotně nezávadný způsob
odstranění těla jeho uhynulého nebo utraceného zvířete, přičemž při odvozu a následné
likvidaci těla mrtvého zvířete postupuje dle pokynů příslušné organizace popř. ji o toto
požádá a následně ji o veškeré náklady uhradí.

7)

Na soukromých a pronajatých prostorách lze chovat pouze zvířectvo pouze v souladu
v platnými veterinárními a hygienickými předpisy tak, aby nedocházelo nad míru
přiměřenou k omezování objektů a osob nacházejících se v okolí těchto prostor. (např.
nepropustná hnojiště, jímky, dodržování předepsané vzdálenosti od obytných ploch a jiné).
Článek č.5
Veřejná pouliční produkce

1) Veřejnou pouliční produkci konaných např. při příležitosti významných výročí nebo
společenských událostí povoluje obec na základě žádosti o její povolení, přičemž tento stanoví
podmínky pro její konání. Při podávání žádosti na povolení veřejné pouliční produkce se
postupuje obdobně jako dle čl.2 ust. 2), avšak žádost o povolení je nutno podat minimálně do
14 dnů před předpokládaným termínem konání.
2) Při akcích pořádaných nebo podporovaných obcí se toto povoluje výjimkou
z ustanovení 1) tohoto článku Obecní úřad.
Článek č. 6
Ochrana před hlukem a používání pyrotechnických výrobků
1) V době nočního klidu jsou fyzické i právnické osoby povinny zabezpečit, aby při provozu
zařízení a jejich používání v objektech sloužících k podnikání zamezily vzniku a šíření hluku ,
jehož původcem jsou různé stroje a zařízení.
2) Zejména se zakazuje používat hlučné stroje nebo zkoušet nové, opravované či upravované
stroje mimo budovy dostatečně chránící okolí před hlukem.

3) V místě obytné zástavby a v době nočního klidu jsou osoby provozující pohostinská,
ubytovací a jiná zařízení povinny zajistit, aby hlukem , kterými jsou zejména hudební produkce
( živá i reprodukovaná) nebyly rušeny nezúčastněné osoby.
4) Na veřejném prostranství a v místech veřejnosti přístupných je zakázáno používat
pyrotechnické výrobky. Toto ustanovení neplatí dne 31.12 od 22,00 hodin do dne 1.1 do 02,00
hodin. Výjimky v odůvodněných případech povoluje obecní úřad. Povolení se vydá žadateli
písemnou formou a ten je povinen se tímto povolením na požádání kompetentních orgánů
prokázat. Odpovědnost za porušení zvláštních předpisů zůstává nedotčena.
5)V místě katastru obce Kyselka je zakázáno provádět práce s použitím hlučných strojů a
zařízení v době pracovního klidu(tj. v neděli a státem uznaném svátku)
Článek č.7
Kontrola a sankce
1) Dodržování této vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat členové zastupitelstva a pověření
pracovníci Obecního úřadu. Tím není dotčeno právo občana oznámit porušování jakéhokoliv
ustanovení této vyhlášky.
2) Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů ( Zákon o přestupcích,
Zákon o obcích a.j. ve znění pozdějších předpisů.)
Článek č.8
Zvláštní ujednání
1) Časová omezení stanovená v článku 6 této vyhlášky se nevztahují na uzavřené provozy
umístěné v budovách k tomuto účelu zkolaudovaných (dílny,depa apod.) a na práce , které je
nezbytně nutno provést k odstranění havarijního stavu.
2) Výjimky z této vyhlášky je oprávněno stanovit zastupitelstvo obce.
Článek č.9
Závěrečná ustanovení
1)Tímto se ruší vyhláška o Veřejném pořádku ze dne 12.2.2003 .
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.února 2004.
…………………………..
Josef J a n á t

……………………………..
Ladislav N o v o t n ý

starosta obce Kyselka

Vyvěšeno na veřejné desce: Sejmuto:

místostarosta obce Kyselka

