Obecně závazná vyhláška obce Zámrsk č. 2/2012
kterou se stanoví

PODMÍNKY PRO OCHRANU
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Zastupitelstvo obce Zámrsk se na svém zasedání dne 26.3.2012 usnesením č. 10
usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Účel vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořádek a jsou v rozporu
s dobrými mravy, k ochraně občanů, zejména mládeže, před alkoholismem a jinými
omamnými a psychotropními látkami, k ochraně veřejných prostranství před osobami
zjevně budícími pohoršení, k zajištění klidu v obci a vytváření příznivých podmínek pro
život v obci.
ČI. 2
Vymezení základních pojmů
1) Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů
i návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
2) Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, ulice, chodníky, veřejná zeleň, park a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
3) Veřejnou budovou v obci se pro účely této vyhlášky rozumí: obecní úřad, obecní
prodejna, základní škola, mateřská škola a kostel.
4) Obydlená část obce je část obce, v níž jsou umístěny nemovitosti sloužící
k trvalému nebo rekreačnímu pobytu osob a její okolí do vzdálenosti 50 m od poslední
nemovitosti.
5) Dobou nočního klidu se pro účely této vyhlášky rozumí doba od 22.00 h do 06.00 h
následujícího dne.
6) Dnem pracovního klidu se pro účely této vyhlášky rozumí neděle a státem uznané
svátky.
Čl. 3
Omezení požívání alkoholických nápojů, kouření a užívání omamných
a psychotropních látek na veřejných prostranstvích
1) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů, kouření a užívání jiných omamných a
psychotropních látek na těchto místech:
a) ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejných budov v obci, specifikovaných v čl. 2
odst. 3) této vyhlášky,

b) na všech veřejně přístupných dětských hřištích v obci a v jejich bezprostředním
okolí do vzdálenosti 20 m od posledního náčiní instalovaného na hřišti,
c) v prostorách autobusových zastávek v obci a v okruhu 10 m kolem nich.
Čl. 4
Zajištění klidu
1) V obydlených částech obce je každý povinen respektovat noční klid, klid ve dnech
pracovního klidu a nenarušovat tato období činnostmi, které by vytvářely nepřiměřený hluk
(travní motorové sekačky, motorové pily, křovinořezy apod.).
ČI. 5
Zajištění příznivých podmínek pro zeleň na veřejných prostranstvích
1) V místech, kde je součástí veřejného prostranství zeleň, kterou se zejména rozumí
plochy porostlé vegetací, dřeviny a byliny rostoucí jednotlivě nebo v ucelených souborech,
je dále zakázána následující činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:
a) trhání květin a plodů okrasných dřevin, lámání větví, prořezávání a kácení dřevin
bez povolení nebo souhlasu obce,
b) svévolné vysazování, přemísťování, úprava součásti zeleně bez povolení nebo
souhlasu obce,
c) umísťování nebo upevňování jakýchkoliv předmětů na zeleň (např. bazény, sušáky
na prádlo, reklamní poutače aj.) bez povolení nebo souhlasu obce.
Čl. 6
Zajištění podpory čistoty ovzduší
1) Pálení rostlinných materiálů ze zahrad v obydlené části obce do vzdálenosti 100 m
od nejbližší obydlené nemovitosti je zakázáno. Pálením rostlinných materiálů není
myšleno pálení drobného ohně ze suchých rostlinných materiálů pro rodinné venkovní
opékání nebo grilování, případně při jiné obdobné společenské akci (např. tzv. pálení
čarodějnic). Při každém pálení je nutné brát zřetel na povětrnostní a tlakové podmínky,
dodržovat základní bezpečnostní opatření a nelze obtěžovat jiné občany nad míru
přiměřenou poměrům.
Čl. 7
Účinnost
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
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