Obec Rudná pod Pradědem
(návrh)
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU
Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013
usnesením
č. xx/x/2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška upravuje závazné podmínky k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, spočívající zejména v omezujících opatřeních při užívání veřejně
přístupných míst, podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství a k ochraně
životního prostředí.
2. Fyzické nebo právnické osoby jsou oprávněny užívat veřejná prostranství a zařízení
těchto prostranství podle povahy jejich určení obvyklým způsobem tak, aby
neohrožovaly bezpečnost osob nebo majetek a zachovaly čistotu veřejných
prostranství.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky jsou:
a) dětská hřiště – veřejnosti volně přístupná stavebně-technická zařízení na veřejných
prostranstvích a u školského zařízení, které jsou upraveny a určeny ke hrám dětí,
včetně laviček, které slouží pro dohlížející rodiče,
b) veřejná prostranství – všechny chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru1),
c) zelené plochy – zahrady oplocené, neoplocené, pozemky trvalých travních porostů,
zemědělská půda v obecním i soukromém vlastnictví fyzických a právnických osob
d) veřejnou produkcí – veřejnosti přístupné kulturní a sportovní podniky pořádané na
veřejném prostranství, při kterých může docházet k narušování veřejného pořádku na
území obce Rudná pod Pradědem nebo mohou být v rozporu s dobrými mravy.
Jedná se zejména o zábavy, diskotéky, rockové či jiné koncerty, hudební festivaly,
apod.

e) žebrání – činnosti, jež by mohly na veřejném prostranství v obci Rudná pod
Pradědem narušit veřejný pořádek, být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, spočívající v prosbě o osobní dar, nejčastěji ve formě
peněz, alkoholu, cigaret či jiných věcí.
Čl. 3
Veřejné produkce
1. Produkce na veřejném prostranství může být realizována za předpokladu, že bude
respektována tato obecně závazná vyhláška a bude nejpozději 30 dnů před začátkem
oznámena Obecnímu úřadu Rudná pod Pradědem Bruntál.
2. Pořadatel je povinen vytvořit orgánu obce nebo jinému státnímu orgánu podmínky pro
řádný výkon dozoru.
3. Shledá-li orgán provádějící kontrolu, že při veřejné produkci není dodržována ochrana
životního prostředí nebo veřejného pořádku, vyzve pořadatele, aby produkci ukončil.
Po této výzvě je pořadatel povinen produkci neprodleně ukončit.
4. Při veřejné produkci je zakázáno občany v obytných domech nad míru v místě
obvyklou obtěžovat hlukem, zejména veřejnou produkcí hudby v době od 22:00 do
06:00 hodin.
5. Oznamovací povinnosti podle odst. 1 nepodléhají veřejné produkce,
prostřednictvím městského úřadu pořádá obec Rudná pod Pradědem.

které

Čl. 4
Regulace hlučných činností v obci
1. Každý je povinen zdržet se o sobotách v době od 6:00 do 8:00 a od 19:00 do 22:00
hodin a o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích2) v době od 6:00 do 08:00 a
od 12:00 do 22:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a strojů
způsobujících hluk, např. travních sekaček, motorových pil, pneumatických kladiv,
nakladačů apod., kterými by hlukem nad míru v místě obvyklou narušoval veřejný
pořádek a občanské soužití.
2. V obytných částech obce musí být zábavní podniky, jako například pohostinství, bary,
diskotéky a obdobné provozovny zajištěny tak, aby nerušily svým provozem a vším, co
s ním souvisí, občany žijící v sousedství a blízkém okolí.
Čl. 5
Sečení zelených ploch v obci
Vlastníci zelených ploch jsou povinni sekat tyto plochy minimálně 2x ročně ve vegetačním
období, to je v období 05 – 09 měsíci kalendářního roku z důvodu nešíření plevelů a
alergenů.

Čl. 6

Vylepování plakátů
1. Vylepování plakátů, letáků, inzerátů, obchodních nabídek a jiných oznámení na
budovách a ostatním majetku obce je zakázáno.
2. K vylepování plakátů, letáků, inzerátů, obchodních nabídek a jiných oznámení jsou
vyhrazené z majetku obce pouze obecní plakátovací plochy, kde je toto povoleno
pouze se souhlasem osoby pověřené obcí.

Čl. 7
Pravidla pohybu zvířat na veřejných prostranstvích
Na veřejném prostranství je zakázáno:
a) pohybovat se a vstupovat se psem, který není veden na vodítku nebo přenášen ve
vhodném přepravním zavazadle na území obce zastavěném obytnou zástavbou
vymezeném v Příloze č. 1,
b) přinášet nebo přivádět zvířata na dětská hřiště a pískoviště,
Čl. 8
Zákaz žebrání
1. Žebrání je zakázáno na těchto veřejných prostranstvích:


V zastavitelném území obce.

 Za žebrání dle této obecně závazné vyhlášky se nepovažují:

 umělecká či divadelní vystoupení s dobrovolným finančním příspěvkem
přihlížejících,
 vybírání milodarů - shromažďování finančních prostředků církvemi
a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního
předpisu3),
 vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky4),
 sjednávání dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních prostředků
v hotovosti.
Čl. 9
Výjimky
 Ve výjimečných případech může udělit výjimku z této vyhlášky při konání kulturních,
společenských nebo sportovních akcí na základě žádosti starosta obce Rudná pod
Pradědem
 O udělení výjimky je pořadatel povinen požádat starostu obce nejpozději 30 dnů před
konáním akce.

3. Zákazy uvedené v čl. 6 neplatí pro služební psy, vodící psy úplně nebo prakticky
nevidomých občanů a asistenční psy těžce zdravotně postižených občanů.
4. Omezení hluku podle čl. 4 odst. 1 neplatí pro složky Integrovaného záchranného
systému ČR při výkonu jejich služebních povinností.
Čl. 10
Sankce a kontrolní činnost
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje jako přestupek5), nejde-li o jiný
správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů6) nebo o trestný čin.
2. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí pověření pracovníci Obecního úřadu Rudná
pod Pradědem.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Radomír Tománek, starosta

Antonín Maňásek, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 1 a 2 zákona 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
3)
zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů
4)
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
5)
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
6)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2)

Příloha č. 1

