MĚSTYS CHOLTICE

Obecně závazná vyhláška
městyse Choltice
č. 1/2009
o veřejném pořádku a čistotě obce

Zastupitelstvo městyse Choltice se na svém 4.zasedání dne 23.4.2009 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a), b), c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhlášku“):
Čl.1
Předmět úpravy
1. Účelem této vyhlášky je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty
veřejných prostranstvích na území obce a v jejich místních částech, ochrana životního
prostředí zajištění, zdraví a bezpečnosti osob, ochrana majetku a veřejného pořádku
v obci.
2. Vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických a právnických osob, které se trvale
nebo dočasně zdržují na území obce Choltice, vlastní či užívají na území obce nemovitost,
či zde provozují podnikatelskou činnost.
3. Územím městyse se rozumí katastrální území Choltice a Ledec.

Čl. 2
Základní pojmy
1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob
v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich
realizace, zejména nedotknutelnost soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo
na příznivé životní prostředí.
2. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování
na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak
pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného
názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
3. Za veřejná prostranství ve smyslu § 34 zákona o obcích se dle této vyhlášky považují
všechna místa, která podle svého určení slouží veřejnému užívání a jsou vyjmenována
v příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
4. Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví městyse nebo je městys
spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. lavičky, autobusové zastávky,
sportoviště, pískoviště, dětské hřiště).
5. Veřejnou zelení se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí travnatá plocha veřejné
zeleně, která je součástí veřejného prostranství, přístupná každému bez omezení, zejména
parky a sady, zeleň na náměstích, zeleň mezi stromořadím a také jednotlivě rostoucími
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stromy, keři a květinovou výsadbou. Vymezení veřejných prostranství, na kterých
se nachází veřejná zeleň na území městyse Choltice, je uvedeno v příloze č.1, která
je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
6. Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních
zábavách, plesech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo
v provozovnách k tomu určených.
7. Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí sportovní či kulturní podnik, taneční zábavy,
diskotéky a jiné podobné akce přístupné veřejnosti.

Čl. 3
Obecná ustanovení
1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy
a k účelu, ke kterému je určeno.
2. Každý je povinen udržovat na území městyse pořádek a čistotu a v zájmu jeho zajištění
respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob
pověřenými městysem kontrolou nad jejich dodržováním.
Čl. 4
Pořádání veřejnosti přístupných akcí
1. Před pořádáním veřejnosti přístupných akcí je povinen jejich pořadatel písemně oznámit
jejich konání úřadu městyse Choltice, a to minimálně sedm kalendářních dnů před dnem
jejich zahájení. V případě akcí s výběrem vstupného, je pořadatel povinen řídit se také
platnou vyhláškou o místním poplatku ze vstupného.
2. V písemném oznámení pořadatel uvede zejména obsahové zaměření akce, místo pořádání
akce, předpokládanou kapacitu akce, den a hodinu zahájení akce, den a hodinu skončení
akce, jméno, příjmení, celou adresu a telefonní kontakt na pořadatele, jméno, příjmení,
celou adresu a telefonní kontakt na provozovatele, kopii zvláštního oprávnění
k provozování akcí dle zvláštních předpisů a jiné. Současně s písemným oznámením
konání akce uvede pořadatel termín (den a hodinu), do které bude místo konaní veřejně
přístupné akce uvedeno do původního stavu, tj. úklid po skončení akce. Změny v údajích
uvedených v písemném oznámení o konání veřejně přístupné akce oznámí pořadatel
neprodleně po jejich změně úřadu městyse Choltice.
3. Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou pořadatelskou službu
pro celou dobu konání akce.

Čl. 5
Ochrana před hlukem a používání pyrotechnických výrobků
1. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00hod. do 6.00 hod.dne následujícího.
2. V místě obytné zástavby a v době nočního klidu jsou fyzické osoby povinny chovat se tak,
aby jejich činnost nerušila nezúčastněné osoby.
3. V době nočního klidu jsou fyzické i právnické osoby povinny zabezpečit, aby při provozu
zařízení a jejich používání v objektech sloužících k podnikání zamezily vzniku a šíření
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hluku, jehož původcem jsou různé stroje a zařízení. Zejména se zakazuje používat hlučné
stroje nebo zkoušet nové, opravované či upravované stroje mimo budovy dostatečně
chránící okolí před hlukem.
4. V místě obytné zástavby a v době nočního klidu jsou osoby provozující pohostinská,
ubytovací a jiná zařízení povinny zajistit, aby hlukem, kterými jsou zejména hudební
produkce ( živá i reprodukovaná), nebyli rušeny nezúčastněné osoby.
5. Na veřejném prostranství a v místech veřejnosti přístupných je zakázáno používat
pyrotechnické výrobky. Toto ustanovení neplatí dne 31.12. od 18.00 hodin do dne 1.1.
do 03.00 hodin. Výjimky v odůvodněných případech povoluje úřad městyse. Povolení
se vydá žadateli písemnou formou a ten je povinen se tímto povolením na požádání
kompetentních orgánů prokázat. Odpovědnost za porušení zvláštních předpisů zůstává
nedotčena.
6. Na celém území obce je v neděli od 12.00 hodin zakázáno provádět práce s použitím
hlučných strojů a zařízení (sekačky, pily, apod.).

Čl. 6
Udržování čistoty veřejných prostranství
1. V zájmu zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti všech občanů, udržování a zlepšení
pořádku a vzhledu městyse je na veřejných prostranstvích z a k á z á n o:
a) odhazovat smetí, popel, papíry, obaly všeho druhu, zbytky jídel, nedopalky cigaret,
zápalky a jiné odpadky
b) šlapat po lavičkách určených k sezení a oddechu občanů,
c) znehodnocovat, poškozovat a ničit památkové a kulturní objekty včetně památníků
apod.
d) znečišťovat veřejné prostranství exkrementy psů, hospodářských zvířat a drůbeží.
e) nechat přerůstat trávu, keře a stromy přes hranice soukromých pozemků (např.přes
ploty a ohradní zdi) na veřejné prostranství.
f) rozdělávat ohně, ve výjimečných případech pouze na základě povolení úřadu městyse
Choltice
g) vyvěšovat nebo vylepovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační předměty
a jakékoliv jiné tiskoviny mimo plochy k tomu určené, t.j. mimo vývěsní tabuli
na náměstí u autobusové čekárny a mimo vývěsní skříňky před úřadem městyse.
2. Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil.
Čl. 7
Výjimky
Výjimky z této vyhlášky je oprávněno stanovit zastupitelstvo městyse.
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Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení
1. Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádějí určení
zaměstnanci městyse nebo pověřené komise.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno jako přestupek podle
zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o jiný správní
delikt postižitelný dle jiného zákona, či jiného obecně závazného předpisu.

Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Mgr. Tomáš Bolek
místostarosta městyse

Ing. Jan Málek
starosta městyse

Vyvěšeno na úřadní desce dne: 24.4.2009
Sejmuto z úřadní desky dne:

12.5.2009
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Příloha č.1
k obecně závazné vyhlášce č.1/2009
Přehled veřejných prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci.
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují tato místa
v kat.úz.Choltic:
p.p.č. 761/31, p.p.č. 762/3, p.p.č. 954/1, p.p.č. 954/2, p.p.č. 954/3, p.p.č. 55, p.p.č. 960, p.p.č.
181/2, p.p.č. 902/1, p.p.č. 690/3, p.p.č. 954/9, p.p.č. 180/10, p.p.č. 180/48, p.p.č. 665/3, p.p.č.
725/105, p.p.č. 725/106, p.p.č. 725/107, p.p.č. 948/2, p.p.č. 648 a dále území přírodní
rezervace a zámeckého parku p.p.č. 4/2, p.p.č. 4/3, p.p.č. 9, p.p.č. 12, p.p.č. 13, p.p.č. 14,
p.p.č. 16, p.p.č. 18, p.p.č. 749/1, p.p.č. 750/1, p.p.č. 750/2, p.p.č 750/3, p.p.č. 758/3.
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují tato místa
v kat.úz.Ledec:
p.p.č.5/1, p.p.č.5/3, p.p.č.23/1, p.p.č.39/1, p.p.č.39/2, p.p.č.46/2, p.p.č.46/3, p.p.č.46/5,
p.p.č.46/6.

Vyvěšeno na úřadní desce dne: 24.4.2009
Sejmuto z úřadní desky dne:

12.5.2009
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