OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DRAHLÍN
č. 1/2017
o veřejném pořádku v obci Drahlín
Zastupitelstvo obce Drahlín se na svém zasedání dne 12. 4. 2017 usnesením č. 21 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ust. §
47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ust. § 9a zákona č. 379/2005
Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. a), b), c) a d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují
na území obce Drahlín nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických
osob, jenž zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou podnikatelskou činnost, která zasahuje nebo by mohla
zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce.
2. Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro pohyb zvířat na veřejném prostranství.
3. Tato obecně závazná vyhláška stanoví, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a lze je vykonávat pouze na místech
a v čase touto vyhláškou určených.
4. V zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou upraven způsob a postup při zajišťování veřejného
pořádku, čistoty a vzhledu veřejných prostranství na celém území obce.
5. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto
vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku
v obci.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
1. Územím obce Drahlín se rozumí jeho katastrální území.
2. Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.1
3. Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo, které obec spravuje a slouží
k uspokojování potřeb veřejnosti (např. lavičky, autobusové zastávky, sportoviště, dětská hřiště, dopravní
značky apod.).
4. Veřejnou zelení se rozumí soubory volně rostoucích a veřejně přístupných zelených i nezelených rostlin
(např. trávníky, květinové záhony, stromy, keře, včetně neživých prvků, které s těmito rostlinami tvoří
jeden funkčně-technický celek) ve vlastnictví či správě obce, nacházející se na veřejném prostranství.
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ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5. Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách,
plesech, diskotékách, koncertech apod.) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo
v provozovnách k tomu určených.
6. Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí sportovní či kulturní podnik, taneční zábavy, diskotéky a jiné
podobné akce přístupné veřejnosti.
7. Používáním hlučných strojů se rozumí veškeré práce spojené s užíváním zařízení a přístrojů
způsobující hluk, např. sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy, apod.
8. Používáním zábavné pyrotechniky se rozumí nakládání s pyrotechnickými výrobky ve smyslu zákona
č. 206/2015Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon
o pyrotechnice), v platném znění, zejména provádění pyrotechnických efektů, odpalování ohňostrojů.
Čl. 3
Obecná ustanovení
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 obce čistotu a pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se
povinnostmi stanovenými touto vyhláškou.
3. Každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného prostranství, veřejného zařízení, veřejné zeleně
a životního prostředí, ke kterému došlo jeho jednáním, opomenutím nebo v souvislosti s jeho činností.
Čl. 4
Činnosti narušující veřejný pořádek
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku a se zájmem na ochranu veřejné zeleně a veřejného prostranství v obci, je
a) pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby (např. různé kulturní
pořady, taneční zábavy, diskotéky, technoparty apod.) na veřejném prostranství a na místech,
která nejsou určena k jejich pořádání, pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné
i na dalších než sousedních pozemcích,
b) používání zábavné pyrotechniky mimo dny a místa stanovené touto vyhláškou,
c) používání hlučných strojů,
d) volný pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích,
e) volný pohyb psů na veřejném prostranství.
2. Za akce uvedené v odst. 1 písm. a) se nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např. volební
zákony, apod.). Pro pořádání akcí uvedených v odst. 1 písm. a) se stanovuje podmínka oznámit jejich
konání obci alespoň 3 dny předem.
Čl. 5
Doba nočního klidu
1. Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 hod do 06.00 hodin. V této době platí zákaz rušení nočního klidu.
2. V době konání akce, kterou pořádá obec Drahlín, nebo se na této akci částečně podílí, se doba nočního
klidu stanovuje od 02.00 do 6.00 hodin.
Čl. 6
Pravidla pro pohyb zvířat na veřejném prostranství
1. Chovatel, popř. jiná fyzická osoba doprovázející psa nebo jiné zvíře na veřejném prostranství, odpovídá
za znečištění veřejného prostranství, veřejné zeleně nebo veřejného zařízení způsobené tímto zvířetem.
2. Chovatel, popř. jiná fyzická osoba doprovázející psa nebo jiné zvíře na veřejném prostranství, je povinna
neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy), které zvíře na veřejném prostranství zanechalo.
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3. Chovatel tažných zvířat nebo provozovatel potahu pohybující se na veřejném prostranství musí vybavit
tato zvířata záchytnými vaky na tuhé exkrementy.
4. V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví je na veřejných
prostranstvích možný pohyb psů pouze na vodítku.
5. Vstup se psy je zakázán na následující veřejná prostranství a veřejná zařízení:
a) prostory veřejných dětských hřišť a fotbalových hřišť
b) školská zařízení,
c) budova obecního úřadu.
6. Ustanovení odst. 4, 5 tohoto článku se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby
a záchranných pracích, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob
a na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
Čl. 7
Regulace používání hlučných strojů
1. Hlučné stroje není možno používat ve všedních dnech a ve dnech pracovního volna od 0.00 hod. do 7.00
hod a od 20.00 hod. do 24.00 hod. a ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků
v době od 0.00 hod. do 8.00 hod. a od 11.00 hod do 24.00 hod.
2. Výjimky z ustanovení předchozího odstavce podléhají na základě opodstatněné žádosti a v individuálních
případech souvisejících s podnikatelskou činností (především v závislosti na klimatických podmínkách)
správnímu řízení.2
Čl. 8
Regulace používání zábavné pyrotechniky
1. Činnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) je možno vykonávat na veřejných i neveřejných prostranstvích
ve vzdálenosti větší než 20 m od budov, vozidel a jiného majetku, pouze:
a) dne 5. 12. každého roku od 18:00 hod do 01:00 hod následující dne.
b) dne 31. 12. každého roku od 18:00 hod do 01:00 hod následující dne.
2. Osoba používající zábavnou pyrotechniku je povinna neprodleně odstranit odpad vzniklý touto činností.
3. Zastupitelstvo obce Drahlín může na základě žádosti udělit výjimku z omezení stanoveného v odst. 1
tohoto článku. Žádost o výjimku musí být podána pořadatelem akce nejméně 15 dní před jejím konáním
a musí obsahovat:
a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační číslo nebo číslo
rodné (pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným číslem),
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené
zvláštními právními předpisy.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako přestupek
ve smyslu zvláštního právního předpisu3, nejde-li o jednání naplňující znaky jiného správního deliktu
dle zvláštních právních předpisů nebo trestného činu4.
2
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dle ust. 9 a násl. zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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3. Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Obecní úřad Drahlín.
Čl. 10
Účinnost
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………………………….
Václav Petráň
místostarosta

……………………………………………
Bc. Zdeněk Černohorský DiS.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

4

dle zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
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