Obec Kojice
Obecně závazná vyhláška
obce Kojice
č. 2/2010,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
Zastupitelstvo obce Koj ice e na svém zasedání dne 8. 10. 2010 usne ením Č. 18/4/2010 na
základě § 24 odst. 2 zákona Č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 a 84 odst. 2 pí m. h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpi Ů, u ne 10 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejných prostranství, stanovuje
podmínky pro venčení a pohyb psů na veřejných prostranstvích,
povinnosti k ochraně a
údržbě veřejné zeleně a čistotě veřejných pro tran tví, podmínky pro vylepování plakátů, vše
za účelem zajištění místního veřejného pořádku, ochrany majetku, pokojného občanského
soužití a zachování estetického vzhledu obce.
ČI. 2
Vymezení základních pojmů
a) Veřejným prostranstvím jsou zejména ulice, chodníky, veřejná zeleň parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto pro toru. Pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou veřejná prostranství vymezena v Příloze 1 v rozdělení na veřejné prostranství I (zeleně označené) a
veřejné prostranství II (červeně označené).
b) Dobou nočního klidu se rozumí doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.
c) Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.
d) Venčením se rozumí pohyb psa doprovázeného fyzickou osobu na veřejném prostranství, ať už volně či na vodítku.
e) Žebráním se rozumí obtěžující požadování daru ve formě jídla, peněžních prostředků,
alkoholu a jiných věcí.
f) Pyrotechnickými výrobky jsou zejména pyrotechnické předměty pro zábavné účely se
zvukovými a světelnými efekty definované zvláštními právními předpisy, včetně ohňostroje, které se zařazují podle stupně nebezpečnosti do tříd I, II a III.

g) Veřejným pořádkem je stav, který umožňuje klidné a pokojné oužití občanů a návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejm 'na nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí,
ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
h) Veřejnou zelení se rozumí zejména stromy a keře rostoucí mimo les nebo jejich ucelené
soubory, travnaté a květinové plochy a květináče, dále trávníky a květinové záhony, které se nacházejí na veřejném prostranství.
i)
tanováním e rozumí pobyt a nocováni ve tanech, tábořením nocování v motorových
vozidlech, obytných vozech a karavanech a rozděláváni ohňů i spaní pod širým nebem.
j) Vylepováním plakátů, informačních a reklanmich tiskovin je jakýkoliv způsob přichycení reklamních letáčků, oznámení, billboardů a reklarn, ať už připíchnutí nebo přilepení, a to zejména na zařízeni obce sloužící potřebám veřejnosti, veřejně prospěšná zařízení nebo na stavby a stromy tvořící veřejnou zeleň.

ČI. 3
Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty ulic při užíváni
veřejných prostranství
Za činnosti jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo vzhled mě ta e pro účely této
vyhlášky považuje:
a) volný pohyb psů na veřej ném prostranství,
b) rušení nočního klidu hla itými projevy, zvuky a hudbou včetně pořádání hudebních produkcí, silné světelné efekty,
c) používání hlučných zařízení v nevhodnou denní dobu,
d) provádění pyrotechnických efektů a pořádání ohňostrojů,
e) žebráni,
f) konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,
g) táboření a stanování na veřejných prostranstvích mimo vyhrazená místa,
h) vylepování plakátů mimo vyhrazené plakátovací plochy.

é1.4
Volný pohyb psů
(1) Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je povolen pouze na veřejných prostranstvích
mimo území vyznačené červeně a zeleně v Příloze 1 této vyhlášky a to jen za předpokladu,
že osoba kterou pes doprovází si zajistí do tatečný přehled o psovi a tím jeho ovladatelnost
po celou dobu jeho volného pohybu (resp.venčení).
a ostatních veřejných prostranstvích v obci je pohyb p li možný zásadně jen s použitím vodítka, jehož délka umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pouze náhubkem.
(2) ení-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem ke svému věku, fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně
s vodítkem i náhubek.
(3) Ustanovení odst. (1) a (2) tohoto článku se nevztahují na psy zdravotnické, služební a
slepecké.
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(4) a veřejných prostranstvích označených v Příloze 1 červeně platí zákaz vstupu se psy.
Jedná se prostranství na dětském hřišti a dalších plochách vyhrazených dětem a také
v bezprostředním okruhu 15 metrů kolem těchto ploch a dále v blízkosti a okruhu do 15 m
od pomníků a jiných pietních míst.

ČI. 5
Ochrana před hlukem
(1) Každý je povinen v době nočního klidu zachovávat klid a přiměřeně omezit hlučné projevy. Je zakázáno obtěžovat v době nočního klidu své okolí hlukem a vibracemi a nepřiměřenými světelnými efekty.
(2) O nedělích v době od 6:00 hod do 12:00 hod a ve všech dnech v době nočního klidu je
zakázáno používat hlučná zařízení a přístroje typu vrtačky, křovinořezy, trav ní sekačky, cirkulárky apod. To se netýká mimořádných situací, kdy je třeba neprodleně odstranit závadu
nebo účinky živelní či jiné události bezprostředně ohrožující zdraví zvířat nebo zdraví a
majetek osob.

ČI. 6
Pyrotechnické výrobky, pořádání ohňostrojů
(1) a veřejných prostranstvích označených červeně i zeleně v Příloze 1 je zakázáno v době
nočního klidu používat pyrotechnické výrobky 1., 2. a 3. třídy, pořádat ohňostroje, neboť
jejich zvukové a světelné efekty jsou způsobilé nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat
obyvatele obce a můžou způsobovat nervové otřesy zvířatům.
(2) Výjimku ze zákazu dle odst.(1) může na odůvodněnou žádost povolit zastupitelstvo obce.
Žádost musí obsahovat:
a) osobní údaje u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození nebo u
právnické osoby obchodní firmu, IČ a sídlo pořadatele,
b) kontaktní spojení na pořadatele,
c) místo konání,
d) osobu odpovědnou za provedení ohňostroje a kontaktní spojení na ni,
e) přesný začátek a konec ohňostroje, zpravidla v minutách,
f) předpokládaný počet osob, které se ohňostroje zúčastní (alespoň předběžný odhad).
(3) Povinnost dle odstavce (2) se týká i ohňostrojů pořádaných na pozemcích, které nejsou
veřejnými prostranstvími zejména soukromých pozemcích typu ostatní plocha nebo zahrada,
neboť účinky konání ohňostroje se i v těchto případech zpravidla projevují též na veřejných
prostranstvích a mohou narušovat veřejný pořádek v obci.
(4) Ustanovení odst. 1 a dost. 2 se netýká dne oslav konce roku tj. 31.12., nejdéle však do 1.
hod ranní dne 1.1. kalendářního roku a dále oficiálních kulturních a sportovních akcí konaných pod záštitou obce.
(5) Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti pořadatele ohňostroje dle požárního řádu
obce a dalších zvláštních právních předpisů, zejména na úseku požární ochrany.
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Čl.7
Žebrání
(1) a veřejných prostranstvích označených v Příloze 1 červeně a zeleně a v zařízeních obce
sloužících potřebám veřejnosti v centru obce se zakazuje žebrání.
(2) Dále se zákaz vztahuje na okruh veřejných prostranství do vzdálenosti 100 m od škol a
školských zařízení, veřejných budova zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, dětských hřišť, kulturních, sociálních a zdravotnických zařízení, sportovišť, prodejních provozoven a pohostinských zařízení.

Čl.8
Konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
(1) Na veřejných prostranstvích označených v Příloze 1 červeně a zeleně se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, a to v době od 7:00 hod. ranních do 20:00 hod. večerních.
(2) Tento zákaz se netýká konzumace alkoholických nápojů na před zahrádkách tvořících
součást provozoven pohostinských zařízení, prodejen potravin a cukráren a v okruhu do 30m
od prodejních stánků s rozlévanými alkoholickými nápoji.
(3) Tento zákaz také neplatí po dobu každoročních prosincových vánočních a silvestrovských akcích pořádaných v centru obce a dále při oficiálních kulturních a sportovních akcích konaných pod záštitou obce nebo sjejím vědomím.
(4) Výjimku ze zákazu při konání jiných.akcí může na žádost pořadatele akce povolit zastupitelstvo obce.
(5) O udělení výjimky je třeba zastupitelstvo

písemně.

ČI. 9
Jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech
Je zakázáno vjíždět na kolečkových bruslích skateboardech, kolech a koloběžkách na
všechna veřejná prostranství tvořící veřejnou zeleň a prostranství vymezená v Příloze 1 červenou barvou, tedy do areálu mateřské školy a parku.

Čl.10
Táboření a stanováni
(1) Táboření a stanování je zakázáno na veřejných prostranstvích vyznačených v Příloze č. 1
zelenou a červenou barvou.
(2) Tento zákaz neplatí pro tábořiště a kempy provozované se souhlasem vlastníka pozemku
za účelem podnikání v úředně ohlášených provozovnách.
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ČI. 11
Zaj ištění čistoty veřejných prostranství
(1) Ten, kdo zneči tí veřejné prostran tví, je povinen neprodleně vzniklé znečištění odstranit
n bo zajistit na své náklady jeho odstranění v nejkratší možné době.
(2) Osoba, kterou pes na veřejném pro tran tví doprovází, je povinna neprodleně odstranit
psí exkrementy po tomto psovi.

ČI. 12
Ochrana veřejné zeleně
1) Každý vlastník veřejného prostranství tvořícího veřejnou zeleň ve formě travního porostu
je povinen zajistit alespoň 2x ročně v termínu od 30.4. do 30.6. a dále v termínu od 31.7 do
30.9. na takovém prostranství sečení těchto porostů.
(2) Hrabání trávy z provedených sečí bude provedeno nejdéle do 7 dnů po seči a odvoz odpadu po seči nejdéle následující den po hrabání.
(3) Vymezení veřejné zeleně a prostranství na území obce, na kterém jsou uloženy povinnosti
dle odst. 1 a 2. tohoto ustanovení je uvedeno v grafické v příloze této obecně závazné vyhlášky jako zeleně vyznačená plocha.
(4) a všech veřejných pro transtvích tvořících veřejnou zeleň se zakazuje táboření, stanování a rozdělávání ohňů. Porušení zákazů lze postihnout podle ust.§ 47 odst. 1 písmo g) nebo §
50 přestupkového zákona.
(5) Každý vlastník pozemku tvořícího veřejné prostranství je povinen udržovat na něm čistotu a pořádek tak aby nedošlo k narušení vzhledu obce.

ČI. 13
Výlep plakátů a umísťování reklam na veřejném prostranství
(1) Na území obce se nacházejí plakátovací plochy.
(2) Plakátováni na těchto plochách chvaluje za tupitelstvo. Žadatel může požádat pouze o
zveřejnění informací a pozvánek o konání portovních kulturních společenských, prodejních
a politických akcí.
(3) Vylepování plakátů informačních a reklamních tiskovin na objektech a zařízeních
v majetku obce a dále na všech veřejných pro tran tvích mimo vyhrazené plakátovací plochy
se bez získání předchozího souhlasu majitele objektu, zařízení nebo pozemku zakazuje.
(4) Vylepování plakátů, informačních a reklamních ti kovin je dále konkrétně zakázáno na
dřevinách tvořících veřejnou zeleň v obci, na všech zařízeních obce sloužících potřebám
veřejnosti a na sloupech veřejného osvětlení, poštovních schránkách, objektech a zařízení
obce, komunálních odpadních nádobách (koše, popelnice a kontejnery), stěnách a zařízení

5

autobusových zastávek a dále na v tupních dveřích a fasádě budov obecního úřadu a dále
dalších budov obce včetně těch v užívání zájmových organizací.

ČI. 14
Kontrolní činnost
Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují dle platných právních předpisů členové
zastupitelstva obce, členové kontrolního výboru a osoby pověřené zastupitelstvem pro tuto
činnost.

ČI. 15
Sankce
Porušení povinno tí stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle
zvláštních právních předpisů.

ČI. 16
Závěrečná u tanovenÍ
(1) Obec zavádí tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku.
(2) edílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je grafická příloha.

ČI. 17
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení z důvodů naléhavého
obecního zájmu.
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Vladimír teklý
místostarosta

Ing. Jana Bílá
starostka

Příloha č. I:
Vymezení veřejných pro tran tví pro účel) léto vyhlášky:
- červené plochy - zákaz v tupu e psy ajízdy na kolech a ostatních pro tředcích uvedených ve vyhlá ce.
- zelené plochy - vymezení veřejných pro tran tví a zeleně zatížené povinno tí údržby zeleně a porostů. Pohyb p ů je
v těchto pro tran lvích možný jen na vodítku.
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