OBEC CHRASTAVEC
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
o veřejném pořádku v obci
Zastupitelstvo obce Chrastavec se na svém zasedání dne 9.12.2011 usnesením
č.3/2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. a), b), c) a d) a
ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) se stanoví pravidla pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích a některé povinnosti k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku1 a čistoty veřejných prostranství v obci2.
Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Na veřejném prostranství v obci3 je možný pohyb psa pouze na vodítku.
(2) Povinnost podle odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na služebního psa4, asistenčního
psa a loveckého psa se splněnými zkouškami z výkonu nebo agility nebo canisterapie, který
může být na veřejném prostranství v obci veden bez vodítka dle uvážení doprovázející
osoby.
(3) V případě, že je pes veden na vodítku, je doprovázející osoba povina dbát toho, aby
vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků, invalidních vozíků
apod.
(4) Pohyb psů na veřejných prostranstvích s větší koncentrací osob, jako např.
shromáždění, kulturní a sportovní akce, je pohyb psů dovolen pouze na vodítku a
s náhubkem, pokud náhubek nebude pro psa nevhodný.
(5) Splnění povinností stanovených v tomto článku zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem5.
Článek 3
Veřejný pořádek a udržování čistoty
(1) Z důvodu zachování veřejného pořádku v obci je chovatel psa povinen učinit opatření
proti úniku chovaného psa.
(2) Osoba doprovázející psa je povinna odstranit znečištění (výkaly) způsobené psem.
Článek 4
Prostory pro volné pobíhání psů
Pro volný pohyb psů je vyčleněno veřejné prostranství na pozemkové parcele č.361
(okolí lomu), parcele č.141 (u rybníčka) a parcele č.523/6 (v Půlpecnu směr Rohles).
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§ 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4
Např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
5
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
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Čl. 5
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen „akce“), stanovením
závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
(1) Pořadatel akce je povinen oznámit Obecnímu úřadu Chrastavec 15 dnů před jeho
konáním:
a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele a provozovatele nebo
majitele sportovního zařízení, IČ,
b) označení druhu akce resp. opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo
konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby.
(2) Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání
celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
(3) Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí konaných na venkovním
prostranství jsou povinni tyto ukončit do 22. hodiny. Výjimku povoluje starosta obce.

Čl. 6
Noční klid
(1) Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod. V tomto čase je povinností
každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v čase
od 7:00hod. do 15:00hod.veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Článek 7
Zrušující ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2007 ze dne 10. 8. 2007.
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

.......................................
Zdeněk Kadlec
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2011
Sejmuto z úřední desky dne:
31.12.2011

..........................................
JakubŠudoma
místostarosta

