MĚSTO POBĚŽOVICE
Obecně závazná vyhláška
č. 01/2016

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a ochraně životního prostředí
Zastupitelstvo města Poběžovice schválilo dne 20.1.2016 usnesením č. ZM-1016.01.20-6 na základě ustanovení § 10 písm. a), c), d), v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně
závaznou vyhlášku :
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Čl. 1
Úvodní stanovení
Předmětem úpravy této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je zajištění
ochrany veřejného pořádku, čistoty veřejných prostranství, dobrých mravů, bezpečnosti
ve městě, mravního vývoje dětí a mladistvých a to prostřednictvím zákazu konzumace
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích a ochrana životního
prostředí.
Město Poběžovice dbá na udržování a zvelebování estetického vzhledu a čistoty
veřejného prostranství jako součásti životního prostředí člověka, na ochranu dobrých
mravů, a na ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku osob užívajících veřejná prostranství.
Každý je povinen udržovat čistotu veřejného prostranství a vyvarovat se všeho, co by
mohlo ohrozit nebo poškodit estetický vzhled a úroveň veřejné zeleně, jako důležité
součásti životního prostředí člověka.
Čl. 2
Vymezení pojmů
"Veřejným pořádkem" se pro účely této vyhlášky rozumí vyvážený stav společenských
vztahů respektující vžitá či v místě uznávaná pravidla způsobu života a společenského
chování, vycházející z místních poměrů a v prostředí města Poběžovice, obecně
přijímaných zásad a pravidel morálky.
Nedílnou součástí veřejného pořádku je i dodržování nočního klidu. Dobu nočního klidu
stanovuje zákon1.
"Veřejným prostranstvím" se v souvislosti s dotčeným ustanovením zákona o obcích
rozumí 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.2
"Veřejnou zelení" se rozumí zeleň rostoucí na veřejném prostranství (např. uliční zeleň,
zeleň na náměstích, sídlištní zeleň, zeleň v parcích a na dalších veřejně přístupných
místech). Je tvořena stromy, keři, mobilní zelení, květinovou výsadbou, trávníkovými
plochami, půdokryvnými rostlinami apod.
Čl. 3
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
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Činnostmi, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou mimo případy stanovené jinými právními
předpisy:
a) užívání veřejných prostranství způsobem, který brání obecnému užívání a je v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,
b) požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích,
c) vylepování plakátů a jiných tiskovin mimo plochy k tomu účelu určené jejich
vlastníkem (plakátovací plocha ve Slovanské ulice u č.p. 128, plakátovací plocha
v Mariánské ulici u č.p. 66),
d) vybírání odpadů z nádob na odpady, nacházejících se na veřejném prostranství,
e) neoprávněná manipulace s městským mobiliářem, jeho přemisťování, odstraňování,
(květníky, nádoby na odpady, lavičky, zařízení sloužící k dětským hrám, zařízení
sloužící k prostorovému členění prostranství nebo spoluvytvářející vzhled prostranství apod.),
f) šlapání po lavičkách určených k sezení a oddechu občanů,
g) provádění pyrotechnických efektů.
Čl. 4
Zákaz činností na veřejných prostranstvích
1. Na veřejných prostranstvích podle přílohy č.1 této vyhlášky, je zakázána neoprávněná
manipulace s městským mobiliářem nebo jeho přemisťování či odstraňování (květníky,
nádoby na odpady, lavičky, zařízení sloužící k dětským hrám, zařízení sloužící
k prostorovému členění prostranství nebo spoluvytvářející vzhled prostranství apod.).
2. V souvislosti s ochranou majetku, zejména pak v jeho kulturně sociální dimenzi, dané
veřejným zájmem na ochraně kulturních památek, je zakázáno na veřejných
prostranstvích, podle přílohy č. 1 této vyhlášky, provádění pyrotechnických efektů.
Uvedená činnost se nevztahuje na oslavy 31. prosince a 1. ledna běžného roku.
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Čl. 5
Ochrana životního prostředí a udržování čistoty veřejných prostranství
Veřejnou zeleň je povoleno užívat pouze způsobem přiměřeným jejímu účelu.
Je zakázáno vjíždět dopravními prostředky na veřejnou zeleň (zákaz se nevztahuje na
vozidla údržby veřejné zeleně nebo obecně prospěšných zařízení, pokud na místě
provádějí pracovní činnost a nelze jinak a v době konání Poběžovických pouťových
slavností).
Byla-li na pozemcích města Poběžovice ze strany občanů svépomocně provedena výsadba
zeleně, vyhrazuje si město Poběžovice právo zasahovat do těchto úprav, zejména neplní-li
svou funkci nebo jsou-li v rozporu se správou a údržbou zeleně.
Kdo znečistí veřejné prostranství, je povinen znečištění neprodleně uklidit.
Je zakázáno prohrabovat se v nádobách na odpady umístěných na veřejném prostranství,
vybírat věci v nich se nacházející anebo jinak s věcmi v nádobách manipulovat. Zákaz se
netýká manipulace oprávněnou osobou při svozu odpadu.
Vylepování plakátů a jiných reklamních tiskovin mimo plochy k tomu účelu určené jejich
vlastníkem, je zakázáno.
Po skončení užívání veřejného prostranství jiným než obecným způsobem nebo po
skončení záboru veřejného prostranství je organizátor povinen, jakmile to okolnosti
dovolí, zajistit úklid prostranství, které užíval a jeho uvedení do původního stavu.
Šlapat na lavičky určené pro sezení a oddech občanů je zakázáno.
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Čl. 6
Omezení požívání alkoholu
1. Na území města Poběžovice se zakazuje požívání alkoholu na těchto veřejných
prostranstvích:
a) na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky
b) v okruhu 50 m od hřbitova
2. Zákaz požívání alkoholu se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v předchozím
odstavci:
a) ve dnech 31. prosince a 1. ledna
b) v době a místě konání Poběžovických pouťových slavností.
c) v prostorách restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení,
v souladu s jejich provozní dobou.
Čl. 7
Výjimky ze stanovených zákazů
1. Další akce, při kterých se udělí výjimka za zákazů stanovených v Čl. 4, 5, a 6 může stanovit
Rada města Poběžovice rozhodnutím na základě vyhlášky, a to na základě žádosti
pořadatele takovéto akce.
2. Předpoklady, aby žádosti pořadatele akce podle předchozího odstavce mohlo být vyhověno,
jsou:
a) akce bude akcí kulturní nebo společenskou, přístupnou široké veřejnosti,
b) pořadatel akce podá žádost alespoň 30 dní před předpokládaným datem konání akce,
c) pořadatel akce v žádosti uvede místo (objekt), datum, přesnou dobu konání akce, popis
akce, případně navržený program a předpokládaný počet účastníků akce.
Čl. 8
Sankce
Porušení nebo nedodržení jednotlivých ustanovení této vyhlášky může být posuzováno
jako přestupek nebo jako správní delikt1.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 03/2013 o
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochraně životního prostředí.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………………………
místostarosta

………………………………………………
starosta

Na úřední desce města Poběžovice zveřejněno dne: 21.1.2016
sejmuto dne: 8.2.2016
1
2

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
zákon č.128/2000 Sb. o obcích,
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Příloha č. 1, k vyhlášce č. 01/2016 :
Vymezení některých veřejných prostranství ve městě Poběžovice a jeho místních částí

Poběžovice
Město Poběžovice

KŘTĚTICE

SEDLEC

ZÁMĚLIČ
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OHNIŠŤOVICE

ŠITBOŘ

ŠIBANOV

SEZEMÍN
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