Městys BEZNO
Obecně závazná vyhláška
č. 9/2012

o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci
Zastupitelstvo Městyse Bezno se na svém zasedání dne19. září 2012 usnesením č.5/2012 usneslo
vydat na základě § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení
1) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku na území městyse
Bezno (dále jen „obec") se stanovují touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je
zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v obci, zdraví a bezpečnosti osob a majetku a
vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
2) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci.
3) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty
veřejných prostranství na území obce a k ochraně veřejné zeleně.
4) Tato obecně závazná vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na
území obce nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a
stanovuje podmínky pro jejich výkon.

Článek 2
Vymezení základních pojmů

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) veřejným prostranstvím – prostranství ve smyslu § 34 zákona o obcích, tzn. všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Plochy
veřejných prostranství na území obce, na které se vztahuje tato obecně závazná vyhláška,
jsou vymezeny v přílohách č. 1 a č. 2 této obecně závazné vyhlášky, které jsou její nedílnou
součástí,
b) zařízením obce sloužícím potřebám veřejnosti (dále jen „zařízení obce“) – zařízení ve
vlastnictví obce, tzn. zejména všechny čekárny veřejné linkové osobní dopravy (autobusové
přístřešky), lavičky, výlepové plochy, odpadkové koše a kontejnery, informační a naučné
tabule, místní rozhlas, pískoviště, hrací prvky pro děti (houpačky, prolézačky, kolotoče a
obdobná zařízení), dětská hřiště včetně kompletního vybavení, veřejná sportoviště včetně
vybavení, a veřejné osvětlení,
c) veřejnou zelení – soubor sadovnických prvků přirozených nebo člověkem uspořádaných
podle sadovnických a estetických zásad do celků, které utvářejí nebo doplňují dané prostředí.

Tímto se rozumí ucelené výsadby stromů, keřů a květin, trávníkové plochy, jednotlivé stromy,
keře, květiny, zeleň v okolí vodních toků a ploch, uliční, funkční (tj. okrasná, ovocná nebo
izolační) a rekreační zeleň, květinová výsadba v záhonech nebo nádobách (květináčích),
d) průvodcem psa – každá osoba, která vede (doprovází) psa při jeho pohybu na veřejném
prostranství,
e) nočním klidem – časový úsek mezi 22.00 až 6.00 hodinou následujícího dne,
f)

veřejnosti přístupným podnikem – veřejnosti přístupný sportovní či kulturní podnik, včetně
tanečních zábav, diskoték, technoparty atd.,

g) pořádajícím – fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která veřejnosti
přístupný podnik organizačně a pořádkově zajišťuje, a která je v hlášení o konání nebo v
žádosti o udělení výjimky ke konání veřejnosti přístupného podniku dle ustanovení této
obecně závazné vyhlášky jako pořádající uvedena,
h) pořadatelem a pořadatelskou službou – osoba nebo osoby, které přímo na místě samém
veřejnosti přístupný podnik organizačně a pořádkově zajišťují, a které jsou jako pořadatelé
viditelně označeny.

Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1 na území městyse
Bezno:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech městyse, vyznačených na mapce v příloze
č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku;
b) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech městyse, vyznačených na mapce v příloze
č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů;
c) zakazuje se vstupovat se psy a vodit psy na dětská a sportovní hřiště v městysi, do parku
kolem kostela a do parků v obci, vyznačených na mapce v příloze č. 2 k této obecně závazné
vyhlášce;
d) při pohybu na ostatních veřejných prostranstvích (neuvedených v odst. 1) musí být pes pod
neustálým dohledem a vlivem osoby doprovázející psa.
2) Za splnění povinností stanovených v odst. 1) odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel 2
psa.
3) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na psy služební3 a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
4) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na lovecké psy4 při výkonu práva myslivosti ve smyslu
zvláštních právních předpisů5.

1

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
3
např. § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, pozdějších předpisů
4
§ 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
5
244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů
2

Článek 4
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné zeleně
1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu,
ke kterému je určeno.
2) Každý je povinen udržovat na území městyse Bezno čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho
zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto obecně závaznou vyhláškou.
3) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň;
b) stát, zastavit, zajíždět, parkovat nebo jezdit motorovými vozidly;
c) vylepovat a rozmísťovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační prostředky a jakékoliv jiné
tiskoviny mimo výlepové plochy na zařízeních ve vlastnictví obce,
d) rozdělávat oheň;
e) stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená;
f)

bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci tvořící
součást veřejné zeleně.

4) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby pes,
drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejná zařízení nebo
veřejnou zeleň, popř. zajistit odstranění znečištění.
5) Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil buď
přímo (znečišťovatelem je fyzická osoba) nebo nepřímo (pomocí věcí, např. motorovým vozidlem
ale i znečištění exkrementy psů).
6) Ustanovení odst. 3, písm. b) neplatí pro vozidla zajišťující údržbu veřejné zeleně.

Článek 5
Noční klid a hlučné činnosti
1) Dobou nočního klidu se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí doba od 22.00 hod. do
06.00 hod.
2) V době nočního klidu je povinností každého zachovávat klid a zdržet se všech činností, při kterých
může docházet k nadměrné hlučnosti. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a státních
svátcích je povinností každého zdržet se všech činností, při kterých může docházet k nadměrné
hlučnosti (např. práce s křivonořezy, elektrickými a motorovými pilami, sekačkami apod.) v době
do 08:00 hodin.

Článek 6
Zvláštní opatření k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na území městyse Bezno nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné
vyhlášky rozumí pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na
volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady,
taneční zábavy a diskotéky, technopárty, atd.), pokud hudba či projevy účastníků akce jsou
slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích. Za tyto akce se nepovažují akce, na něž se
vztahují zvláštní zákony (např. zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních

samosprávných celků, zákon o právu shromažďovacím, apod.) a akce rodinného charakteru
(např. svatby, oslavy, promoce, atd.).
2) Akce uvedené v odst. 1) lze pořádat na území městyse Bezno za následujících podmínek:
a) Akce lze pořádat pouze mimo zastavěné části městyse Bezno, a to:
i)

v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00 hod. do
24.00 hod.

ii) v ostatní dny od 8.00 hod. do 22.00 hod.
iii) u příležitosti vítání Nového roku i po 22.00 hod., resp. po 24.00 hod.
b) Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Úřadu městyse Bezno, a to nejpozději 10
dnů před jejím konáním. V oznámení musí být uvedeno:
i)

jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce a osoby oprávněné jednat
jeho jménem - jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce druh akce, den a
místo jejího konání doba zahájení a ukončení akce předpokládaný počet účastníků akce

ii) opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný
pořádek, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí,
a způsob jejich označení
iii) způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce způsob
zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce souhlas vlastníka, případně
uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat,
iv) Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených
osob starších 18 let k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská
služba). Pořadatel akce je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni
v průběhu konání celé akce a byli označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba".
3) Akce uvedené v odst. 1) nelze pořádat na území městyse Bezno v pátek, v sobotu a ve dnech, po
kterých následuje den pracovního klidu, v době od 0:00 do 08:00, v ostatní dny od 22:00 hod. do
08:00 hod. následujícího dne.
4) Zastupitelstvo městyse je oprávněno na základě písemné žádosti organizátora či pořadatele akce
povolit výjimku z doby konání akce uvedené v odst. 2) písm. a) tohoto článku.
5) Žádost o udělení výjimky musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, adresu nebo název a sídlo pořádajícího a telefonní spojení,
b) datum a čas konání veřejného podniku,
c) místo konání veřejného podniku,
d) druh veřejného podniku (živá hudba, koncert, disko atd.),
e) předpokládaný počet účastníků (návštěvníků) veřejného podniku.
6) Výjimka se uděluje:
a) na konkrétní veřejný podnik,
b) na určité časové období, jde-li o opakující se veřejné podniky,
7) Při veřejných produkcích konaných mimo uzavřený objekt zabezpečí pořadatel čistotu areálu
dostatečným množstvím sběrných nádob na komunální odpad a na tříděný odpad (plasty, papír,
sklo). Při veřejných produkcích konaných mimo uzavřený objekt dále pořadatel zabezpečí čistotu
areálu dostatečným množstvím sociálních zařízení.

Článek 7
Doba konání veřejných podniků ve vnitřních prostorách
1) Taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce (živá hudba) pořádané ve vnitřních prostorách lze
provozovat pouze v době od 12:00 do 03:00 hodin
2) Diskotéky (reprodukovaná hudba) pořádaná ve vnitřních prostorách lze provozovat pouze od
12:00 do 01:00 hodin

Článek 8
Společná a závěrečná ustanovení
3) Články 6 a 7 této obecně závazné vyhlášky se nepoužije na pořádání akcí organizovaných nebo
spoluorganizovaných městysem Bezno.
4) Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a
právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně
závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
5) Porušení povinnosti stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle zvláštních
právních předpisů.

Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů od vyhlášení.

Ing. Ludmila Novotná

Milan Kubát

starostka

místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce městyse Bezno č. 9/2012 o veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě v obci

Vyznačení veřejných prostranství, na nichž je možný pohyb psů pouze na vodítku a na nichž se
zakazuje výcvik psů:

Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce městyse Bezno č. 9/2012 o veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě v obci

Vyznačení míst, kam je zakázáno vstupovat se psy a vodit psy:

