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OBEC Velký Osek

Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 1/2021,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Velký Osek se na svém zasedání dne 22. 6. 2021 usnesením
č. ZO/10/22/6/2021 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), b), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku na území obce
Velký Osek (dále jen „obec“) se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti osob a majetku, zabránění
znečišťování veřejného prostranství, zlepšení estetického vzhledu obce a vytváření příznivých
podmínek pro život v obci.

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Touto vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce a
vymezují se prostory pro jejich volné pobíhání.1
Tato vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství
na území obce a k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná
zeleň“).
Tato vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na území obce nebo
být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně, s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku a stanovuje podmínky pro jejich výkon.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
pozemku, na nichž se veřejné prostranství nacházejí.
Veřejně prospěšným zařízením obce jsou zařízení, která slouží k uspokojování potřeb veřejnosti
(např. lavičky, autobusové zastávky, sportoviště, pískoviště nebo dětská hřiště, odpadkové
koše, stojany na jízdní kola, multifunkční solární stanice, informační nástěnky, dopravní
značky2, aj.).
Vylepováním plakátů, informačních a reklamních tiskovin je jakýkoliv způsob přichycení
reklamních letáčků, oznámení, billboardů a reklam 3, ať už připíchnutím nebo přilepením, a to
zejména na zařízení obce, která slouží potřebám veřejnosti, veřejná prospěšná zařízení nebo
stavby a dřeviny tvořící veřejnou zeleň.
Tábořením se rozumí pobyt a nocování ve stanech nebo spaní pod širým nebem.

§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
zejména § 19 odst. 2 písm a), § 42a odst. 1 písm. i a § 42b odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
3
§ 2 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
1
2
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(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

Používáním zábavné pyrotechniky se rozumí nakládání s pyrotechnickými výrobky ve smyslu
zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pyrotechnice“),
zejména provádění pyrotechnických efektů, odpalování ohňostrojů.
Průvodcem (doprovodem) psa se rozumí fyzická osoba, která na veřejném prostranství psa
doprovází.
Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku průvodcem (doprovodem).
Vodítkem se rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa. Tento prostředek musí být při míjení
s jinou osobou nebo zvířetem zajištěn proti prodloužení.
Hřištěm se rozumí prostor určený pro hry dětí a vybavený k tomu příslušným mobiliářem,
případně pískovištěm a pro potřeby této vyhlášky rovněž sportovní plochy včetně souvisejícího
zařízení a prostor, které jsou veřejně prospěšnými zařízeními určenými ke sportování a zájmové
činnosti.
Zastavěnou částí obce se pro potřeby této vyhlášky rozumí vnitřní část obce sestávající se
z fakticky zastavěných ploch a s nimi souvisejících prostory na území obce, které jsou
ohraničeny souvislou linií vymezenou grafickým vyobrazením v Příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1)

Na veřejném prostranství4 v zastavěné části obce je průvodce (doprovod) povinen mít psa vždy
na vodítku.

(2)
(3)

Pes musí být pod neustálým bezprostředním dohledem a přímým vlivem průvodce (doprovodu).
Není-li průvodce (doprovod) schopen vzhledem ke svému věku, fyzickému stavu či zdatnosti
zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinen použít současně s vodítkem i náhubek.

(4)
(5)

Zakazuje se vstupovat se psy a pouštět je na hřiště.
Průvodce (doprovod) psa je povinen bezodkladně odstranit psem způsobené znečištění

(6)

veřejného prostranství (exkrementy).
V době konání společenských, kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, je
možný pohyb psů na těchto veřejných prostranstvích pouze na vodítku s náhubkem, povinnost
mít náhubek se nevztahuje na psy o výšce do 35 cm v kohoutku.

(7)

Za splnění povinností stanovených v odstavci 1, 2, 3, 4, 5, 6 odpovídá průvodce (doprovod)

(8)

psa.
Ustanovení odst. 1, 2, 3, 4, 6 se nevztahuje na psy služební 5 a záchranářské při výkonu služby
a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
Čl. 3
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné zeleně

(1)

Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a
k účelu, ke kterému je určeno6.

(2)
(3)

Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek 7.
Každý je povinen chovat se tak, aby nebránil či neznemožnil udržování veřejného prostranství 8.

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
např. § 52 písm. j) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní polici, ve znění pozdějších předpisů
6
zejména § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
7
zejména § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
8
zejména § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
4
5
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Každý vlastník veřejného prostranství v zastavěné části obce tvořícího veřejnou zeleň ve formě
travního porostu je povinen zajistit alespoň 2x ročně v termínu od 30. 4. do 30. 6. a dále

(4)

(5)

v termínu od 31. 7. do 30. 9. na takovém prostranství sečení těchto porostů.
Hrabání trávy z provedených sečí bude provedeno nejdéle 7 dnů po seči a odvoz odpadu po

(6)

seči nejdéle do 7 dnů po hrabání.
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství
nebo znečištění či poškození veřejné zeleně9.

(7)

Kdo způsobí znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství či veřejné zeleně, je povinen
znečištění neprodleně odstranit10.

(8)

Na plochách veřejné zeleně je zakázáno11:
a) jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň,
b)
c)

bez souhlasu vlastníka vysazovat nebo ošetřovat vegetaci tvořící součást veřejné zeleně,
jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách mimo pozemní
komunikace nebo zpevněné plochy k tomu určené.

(9)

Zakazuje se přemisťovat městský mobiliář (např. lavičky, odpadkové koše, stojany na jízdní
kola, dětská hřiště, multifunkční solární stanice atd.).

(10)

Za znečišťování se považuje zejména:
a) odpadky, nedopalky cigaret, použité žvýkačky a zbytky potravin odhozené nebo odložené
mimo určená místa,
b) odpad z údržby zeleně, spadané plody, listí a větve,
c) exkrementy hlavně psů a dalších domácích nebo hospodářských zvířat,
d) provozní kapalina, která unikla z dopravních prostředků při opravách a technických
závadách,
e) roztok mycího prostředku, který odtekl při umývání karosérií nebo motorů dopravních
prostředků,
f)

jakákoli jiná věc bez ohledu na její rozměr, původ a skupenství, způsobilá narušit čistotu na
ulicích a jiných veřejných prostranství.
Čl. 4
Táboření a rozdělávání ohňů

(1) Na veřejném prostranství je zakázáno:
a) rozdělávání a udržování otevřených ohňů v zastavěné části obce,
b) táboření, vyjma doby od 1. 7. do 31. 8. na základě předchozího oznámení, a to ve vymezené
části pozemku p. č. 129/4 v k.ú. a obci Velký Osek, která je graficky znázorněna v Příloze č. 2 této
vyhlášky.
(2) O výjimce ze zákazu uvedeného v odst. 1 písm. a) rozhoduje Rada obce Velký Osek. O udělení
výjimky žádá pořadatel Radu obce Velký Osek prostřednictvím Obecního úřadu obce Velký Osek.
(3) Žádost o povolení výjimky dle odst. 2 je pořadatel povinen předložit Obecnímu úřadu obce Velký
Osek nejpozději 10 dnů před jejich pořádáním.
(4) Ustanovení odst. 1 písm. a) se nevztahuje na den 30. dubna kalendářního roku na pozemku p. č.
600/41 v katastrálním území obce Velký Osek.

zejména § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zejména § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
11
zejména § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
9

10
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(5) Oznámení dle odst. 1 písm. b) je oznamovatel povinen předložit Obecnímu úřadu obce Velký Osek
nejpozději 10 dnů před zahájením táboření.
Čl. 5
Podmínky pro vylepování plakátů a umísťování propagačních zařízení
(1) Na území obce jsou vyčleněny informační nástěnky, které jsou ve vlastnictví obce Velký Osek.
(2) Umisťování plakátů a informací na těchto plochách provádí obec. Žadatel může požádat o
zveřejnění inzerátů, informací a pozvánek (např. konání kulturních, sportovních, společenských,
prodejních akcí) na obecním úřadu.
(3) Vylepování plakátů, informačních a reklamních tiskovin na objektech a zařízeních ve vlastnictví
nebo užívání obce se bez získání předchozího souhlasu zakazuje12.
Čl. 6
Žebrání
(1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití na území obce nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je žebrání na veřejných
prostranstvích.
(2) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích na území obce, vyjma neinvazivního žebrání ve
vymezených částech pozemků p. č. 916 a 741/1 v k. ú. a obci Velký Osek, které jsou graficky
znázorněny v Příloze č. 3 této vyhlášky.
(3) Za žebrání dle této vyhlášky nepovažují povolené charitativní sbírky oznámené obci, umělecká či
divadelní vystoupení, společenské akce povolené obcí s dobrovolným finančním příspěvkem
přihlížejících.

Čl. 7
Používání pyrotechnických výrobků
(1)

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na území obce nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je používání pyrotechnických výrobků.

(2)

Zakazuje se používání pyrotechnických výrobků na veřejných prostranstvích v zastavěné části
obce.

(3)

O výjimce ze zákazu uvedeného v odst. 2 rozhoduje Rada obce Velký Osek. O udělení výjimky
žádá pořadatel Radu obce Velký Osek prostřednictvím Obecního úřadu obce Velký Osek.

(4)

Žádost o povolení výjimky dle odst. 3 je pořadatel povinen podat Obecnímu úřadu obce Velký
Osek nejpozději 10 dnů před jejich používáním.

(5)

Ustanovení odst. 2 týkající se používání pyrotechnických výrobků se nevztahuje na dny 31.
prosince a 1. ledna kalendářního roku.

(6)

Ustanovení odst. 3 nenahrazuje povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními
právními předpisy, pokud se na tyto povinnosti zvláštní právní předpisy13 vztahují.

usnesení zastupitelstva obce Velký Osek č. ZO/2/18/12/2012 „Pravidla o výši nájemného za pronájem prostor v
nemovitostech obce Velký Osek a za pronájem zařízení obce Velký Osek za účelem reklamy (propagace)“
13
např. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
12
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Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností, vyplývajících z této vyhlášky provádí Obecní policie,
Obecní úřad nebo osoby pověřené starostou obce.
(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních
předpisů14.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1992 ze dne 25. 6. 1992.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. 7. 2021.

otisk razítka obce
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce

Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek: 24. 6. 2021
Jméno a podpis: Mgr. Martin Tázler, v.r., otisk razítka obecního úřadu
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu obce Velký Osek:…………………
Jméno a podpis:…………………….., v.r., otisk razítka obecního úřadu

14

zejména zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Velký Osek č. 1/2021, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích
Celkový koordinační pohled na obec Velký Osek

Výsek z celkového koordinační pohledu

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce obce Velký Osek č. 1 /2021, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích

Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce obce Velký Osek č. 1/2021, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích

