obec Hořenice
Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty a vzhledu obce
Zastupitelstvo obce Hořenice se na svém zasedání dne 14.12.2011 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1)

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je v rozsahu samostatné
působnosti obce ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku občanů a návštěvníků obce, zajištění
čistoty a vzhledu obce, včetně ochrany veřejné zeleně jako složky životního prostředí.

(2)

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci, zejména ohrozit bezpečnost, zdraví a majetek. Předmětem vyhlášky jsou i opatření
k ochraně veřejné zeleně, čistoty a estetického vzhledu obce.
Čl. 2
Opatření k ochraně veřejného pořádku

(1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, zejména být v rozporu s ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, je volný pohyb psů na některých veřejných prostranstvích.
(2) Na veřejných prostranstvích graficky vyznačených v příloze č. 1 této vyhlášky je třeba vést
psa na vodítku.
(3) Chovatel či jiný držitel psa je povinen zabezpečit svůj pozemek tak, aby nedošlo k úniku psa.
(4) Je zakázáno přivádět či přinášet psy a jiná zvířata na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště.
Čl. 3
Čistota a vzhled obce
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
(2) Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména
znečištění exkrementy psů a jiných zvířat.
(3) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit.
(4) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
(5) Zakazuje se vhazování smetí a dalších předmětů do koryt vodních toků, nádrží a rybníků.
Čl. 4

Ochrana veřejné zeleně
(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
(2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) přemísťovat veřejně prospěšné zařízení (např. lavičky, odpadkové koše apod.),
b) vjíždět na veřejnou zeleň, odstavovat zde různé předměty a mechanizmy (např.
přívěsné vozíky, stavební stroje apod.),
c) trhat květiny a ostatní rostliny, odkládat rostlinné zbytky ze zahrad a jiných
neveřejných prostor,
d) skládat zboží a materiál, kromě doby nezbytně nutné před řádným uložením
e) rozdělávat oheň,
f) stanovat.
Čl. 5
Vymezení plochy pro výlep plakátů
Výlep plakátů a jiných tiskovin je možný pouze na plakátovací ploše, která je umístěna u
autobusové zastávky v obci.
Čl. 6
Kontrola, sankce
(1) Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených touto vyhláškou provádí Obecní úřad
Hořenice.
(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou může být postiženo dle zvláštních právních
předpisů.1
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2012

...................................
Stanislav Šnábl
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2011
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..........................................
Stanislav Volf
starosta

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2011

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, čistoty a vzhledu obce
Veřejná prostranství, kde je třeba vést psa na vodítku:

