Obec Mistřice
Obecně závazná vyhláška č.1/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a
ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
Zastupitelstvo obce Mistřice se na svém zasedání dne 20. 12. 2011 usneslo usnesením číslo 9
vydat v souladu s ustanovením podle § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví povinnosti a opatření za
účelem zajištění ochrany veřejného pořádku na území obce Mistřice a Javorovce (dále jen
„obec“). Z tohoto důvodu vyhláška stanoví, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku, lze vykonávat pouze na místech nebo v čase vyhláškou určených.
2) Dále vyhláška zejména za účelem zlepšení estetického vzhledu obce stanoví povinnosti k
zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
Cílem je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, znečištěním a záblesky,
které způsobuje užívání zábavní pyrotechniky, zabezpečení místních záležitostí jako
stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytvoření příznivých
podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
Článek 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 práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména
nedotknutelnosti a soukromí osob, ochraně majetku, zdraví a práva na příznivé životní
prostředí.
2) Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň přístupná každému
bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
3) Veřejným zařízením je zařízení ve vlastnictví obce sloužící k uspokojování potřeb
veřejnosti (např. lavičky, autobusové zastávky, sportoviště, pískoviště, dětská hřiště).
4) Veřejnou zelení se rozumí zejména ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a
květinových ploch, dále trávníky a květinové záhony, nacházející se na veřejných
prostranstvích.
5) Územím obce se rozumí jeho katastrální území.
6) Zastavěné území obce se posuzuje podle § 189 odst. 1, § 2 odst. 1 písm. d), § 58 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
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pozdějších předpisů. Hranice zastavěného území obce jsou vyznačeny v grafické části
platné územně plánovací dokumentace.
7) Vodítkem se rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení s jinou
osobou nebo zvířetem zajištěn proti prodloužení, náhubkem se rozumí prostředek
způsobilý k zajištění mordy psa sloužící jako prevence před pokousáním.
8) Volný pohybem psa se rozumí situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není
veden na vodítku.
Článek 3
Obecná ustanovení
Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k
účelu, ke kterému je určeno.
Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění
respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými
obcí kontrolou nad jejich dodržováním.
Článek 4
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
1) nezabránění volnému pohybu domácích a hospodářských zvířat po veřejném
prostranství
Z tohoto důvodu a dále i za účelem udržování čistoty v obci:
a) je každá fyzická osoba (zpravidla vlastník, chovatel či držitel psa) povinna vodit psa na
veřejných prostranstvích v zastavěném území obce pouze na vodítku. Povinnost uvedená v
předchozí větě se nevztahuje na dobu nezbytně nutnou při nakládání a vykládání psa z
motorového vozidla. Při volném pohybu psa na vymezeném veřejném prostranství musí být
pes pod trvalou kontrolou a dohledem držitele psa – mimo zastavěné území obce (viz. příloha
č.1). Psy, kteří vykazují vzhled a vnější znaky tzv. bojových plemen psů (vyjmenovaných v
příloze č.2 této vyhlášky) je fyzická osoba uvedená ve větě první dále povinna na veřejných
prostranstvích v zastavěném území obce opatřit i náhubkem. Použitím náhubku se rozumí
upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí. Povinnosti uvedené v první a třetí větě
se nevztahují na situace, kdy pes je psem zvláštního určení podle zvláštních předpisů a
současně je ve výkonu služby, s výjimkou psů loveckých pohybujících se na nehonebních
pozemcích (tj. pes slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes policie, celní správy,
ozbrojených sil a ozbrojených sborů),
b) se zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná zařízení:
· dětská pískoviště,
· hřiště,
c) chovatelé (vlastníci) drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby
drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo se nepohybovala na veřejném prostranství v
zastavěném území obce.
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2) rušení nočního klidu
Noční klid v obci je stanoven na dobu od 22:00 hod. do 06:00 hod.
V tomto čase je každý povinen zachovat klid a zdržet se hlučných projevů.
3) užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.
Každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech pracovního klidu (tj. o státních
svátcích a ostatních svátcích) v zastavěném území města veškerých prací spojených s
užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.
4) konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích nebo zdržování se na
veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem
( to neplatí, pokud jsou vykonávány v tzv. předzahrádkách hostinských zařízení)
a) Činnosti uvedené v předchozí větě je zakázáno provádět:
• na zastávkách autobusové dopravy
• u zdravotnických zařízení, školních zařízení, obecního úřadu, kaplí, pomníků a
v okruhu 100m od nich, včetně vnitřních areálů a prostor těchto míst, pokud jsou
veřejně přístupná
b) zákaz činnosti uvedené v písm. a) tohoto bodu 4 neplatí v době obcí pořádaných akcí a to:
- stavění máje
- hody
- zpívání u vánočního stromu
- hasičské soutěže „O pohár starosty obce“
- dětský den
5) používání pyrotechnických předmětů
a) Činnosti uvedené v předchozí větě je zakázáno provádět:
• na zastávkách autobusové dopravy
• u zdravotnických zařízení, školních zařízení, obecního úřadu, kaplí, pomníků a
v okruhu 100m od nich, včetně vnitřních areálů a prostor těchto míst, pokud jsou
veřejně přístupná
b) zákaz činnosti uvedené v písm. a) tohoto bodu 5 neplatí v době obcí pořádaných akcí a to:
- zpívání u vánočního stromu
- dětský den
Činnost lze vykonávat:
a) pouze na návsi, v lokalitě vymezené v příloze 3, této vyhlášky a to v době
od 18.00 do 00.30
b) udělením výjimky usnesením rady obce na základě žádosti.
Žádost musí obsahovat:
- jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce,
identifikační nebo rodné číslo
- označení druhu akce, datum konání, stanovení času a místa konání
- předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
- počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen
v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“
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Článek 5
Udržování čistoty veřejného prostranství, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně
1. Každý, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen
zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění. V případě, že ten, kdo znečistí
veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, ve stanovené lhůtě znečištění
neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník nebo jím určený správce veřejného prostranství,
veřejného zařízení nebo veřejné zeleně.
2. Chovatelé (vlastníci) psů, koček, hospodářských a jiných zvířat jsou povinni zajistit, aby
tato jimi chovaná zvířata neznečišťovala veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou
zeleň, v případě, že přesto dojde ke znečistění veřejného prostranství, jsou tyto osoby povinny
neprodleně znečištění odstranit.
Článek 6
Společná a závěrečná ustanovení
1. Jednotlivými ustanovení této vyhlášky nejsou žádným způsobem dotčeny povinnosti
fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.
2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle
zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku
podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
3. Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí Obecní úřad
Mistřice a určení zaměstnanci obce zařazení do Obecního úřadu Mistřice.
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
- č.8/2001 ze dne 21. 12. 2001 O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na
veřejných prostranstvích obce
- č. 1/2088 ze dbe 30. 5. 2008 O zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku a zajištění čistoty veřejného prostranství při chovu a držení psů
Článek 7
Účinnost vyhlášky
Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dne 1. 1. 2012.

……………………………..
Ing. Vlastimil Jánoš
místostarosta obce Mistřice

.…..………………………….
Vladimír Sedláček
starosta obce Mistřice

vyvěšeno:
sňato:
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