OBEC OBRNICE

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2006
„ O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku “
Zastupitelstvo obce Obrnice se na svém zasedání dne 27.2.2006 usneslo vydat podle § 10
písm. a), b), c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ( obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška ukládá fyzickým osobám, právnickým a fyzickým osobám
oprávněným k podnikání povinnosti a stanoví opatření v zájmu zlepšování životního prostředí
a zajišťování pořádku na veřejných prostranstvích na správním území obce Obrnice.
Obec Obrnice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen vyhláška):
1/ ukládá povinnosti:
a) k ochraně životního prostředí a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
b) pro provozování hudební produkce v místech veřejně přístupných
2/ stanoví omezující opatření při užívání veřejného prostranství, stanoví činnosti, jež by
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku a stanoví veřejná prostranství, na kterých jsou tyto činnosti zakázány.
Článek 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1/ Veřejným prostranstvím 1/ - se považují všechny nezastavěné plochy včetně komunikací,
chodníků, parkovací a odstavné plochy, veřejná zeleň, které jsou k tomuto účelu určeny,
bez ohledu na vlastníka pozemku na území obce Obrnice, vymezená v příloze č. 1 této
vyhlášky.
2/ Veřejnou hudební produkcí – taneční zábavy, plesy, diskotéky s živou i reprodukovanou
hudbou, koncerty, dále též veřejná hudební produkce ve smyslu autorského zákona,
zpoplatňovaná Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním tj. JUKE
BOXY, rádia, CD přehrávače, magnetofony, produkující hudbu, když se tato děje veřejně
a je provozována mimo stavby k tomuto účelu určené kolaudačním rozhodnutím.2/
3/ Veřejnou zelení – ucelené soubory stromů, keřů, travnatých ploch, ojediněle rostoucí
stromy, keře, květinové záhony, nádoby se zelení nacházející se na území obce Obrnice.
4/ Zásahy do veřejné zeleně – kácení, prořezávání a výsadba dřevin, úprava a výsadba
květinových záhonů, zakládání či rušení travnatých ploch.
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Článek 3
Podmínky pro pořádání veřejné hudební produkce
1/ Veřejnou hudební produkcí, pokud je provozována veřejně mimo stavby k tomu účelu
určené kolaudačním rozhodnutím dle zákona č. 50/1976 Sb., (stavební zákon), v platném
znění, lze pořádat pouze v době od 8.00 do 22.00 hodin, tedy mimo dobu nočního klidu.
Pořádání veřejných produkcí, slavností apod. oznámí pořadatel produkce Obecnímu úřadu
ve lhůtě pěti dnů před jejich konáním.
Žadatel podá písemnou žádost v níž uvede:
a) pořádání konkrétní akce
b) jméno a název provozovatele či pořadatele veřejné hudební produkce
c) místo a dobu provozování hudební produkce
d) způsob provozování hudební produkce
2/ Výjimku z ustanovení čl. 3 bodu 1), může udělit na žádost provozovatele či pořadatele
akce, Rada obce Obrnice.
3/ Rada obce Obrnice může udělení výjimky dle čl.3 bodu 2):
a) podmínit splněním určitých doplňujících podmínek, směřujících k zabezpečení
veřejného pořádku
b) odejmout v průběhu jejího trvání, narušuje-li provozování veřejné hudební produkce
veřejný pořádek, bezpečnost, zdraví a majetek
4/ Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce, pořádané obcí Obrnice nebo
organizacemi zřízené obcí k pořádání těchto akcí.

Článek 4
Veřejná zeleň
1/ Veškeré zásahy do veřejné zeleně lze provádět pouze se souhlasem obecního úřadu3/
( prořezávka a kácení stromů a keřů).
2/ Z důvodu ochrany veřejné zeleně je zakázáno vjíždět na veřejnou zeleň a ponechávat na ní
tažná a tažená vozidla.
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Článek 5
Závěrečná ustanovení
1/ Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z této vyhlášky, provádí Obecní úřad
Obrnice svými orgány a organizačními složkami k tomu určenými (Městská policie Most).
2/ Porušování této vyhlášky fyzickou osobou je přestupkem dle zákona o přestupcích4/,
nejde-li o jiný správní delikt, postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin.
3/ Porušování této vyhlášky právnickou nebo podnikající fyzickou osobou při výkonu
podnikatelské činnosti, bude postihováno dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění.

Článek 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 ze dne 12.3.2001, o čistotě, ochraně veřejných
prostranství a veřejného pořádku na území obce Obrnice.
Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.3.2006.

_____________________
Venuše Ladmová
místostarostka

1/
2/
3/
4/

_____________________
Milan Vokáč
starosta obce

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 50/1976 Sb., (stavební zákon), v platném znění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění

vyvěšeno: 28.2.2006
sejmuto : 15.3.2006
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