
Obec Rozdrojovice 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
 č. 2/2013, 

 o veřejném po řádku 
 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 
22/2013 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 24 odst. 2 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 9a 
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví: 
 
1) povinnosti: 

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních        
      podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek        
      v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,  
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního 

prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen “veřejná zeleň“). 
 

2) pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, 
 
3) zákaz kouření na vybraných veřejných místech. 

 

 
 
 

Článek 2 
Vymezení pojm ů 

 
Činnosti, kterými může být v obci narušen veřejný pořádek, jsou především: 
 

- požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích, 
- používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích, 
- používání hlučných strojů a zařízení a rušení nočního klidu. 

 
 
 
 
 

 
 



Článek 3 
Zákaz požívání alkoholu a omamných a psychotropních  látek na ve řejných 

prostranstvích 
 
1) Požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek se zakazuje: 

a) na autobusových zastávkách,  
b) na parkových lavičkách, 
c) na dětských hřištích. 
 

2) Veřejná prostranství, na kterých je používání alkoholických nápojů, omamných 
a psychotropních látek zakázáno, jsou graficky znázorněna v příloze č. 1 této obecně 
závazné vyhlášky. 

  
3) Obecní úřad Rozdrojovice, může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na místech uvedených v odst. 1 při konání kulturních, 
sportovních a společenských akcí. Lhůta pro podání žádosti o povolení výjimky činí 5 
dnů před konáním akce. 

 
4) Zákaz konzumace alkoholu uvedených v odst. 1 se nevztahuje na 31. prosinec a 1. 

leden příslušného kalendářního roku a na následující akce: 
a) pálení ohňů v noci z 30. 4. na 1. 5., 
b) mladé hody, 
c) babské hody. 

 
5) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na prostory předzahrádek umístěných 

u hostinských provozoven, cukráren nebo kaváren. 
 
 
 

Článek 4 
Používání zábavní pyrotechniky 

 
1) Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno: 

a) na plochách veřejné zeleně v parku, 
b) na dětských hřištích, 
c) na ploše náměstí. 

 
2) Veřejná prostranství, na kterých je používání zábavní pyrotechniky zakázáno, jsou 

graficky zároveň na v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky. 
 
 
 

Článek 5 
Noční klid, omezení používání hlu čných stroj ů a zařízení 

 
1) Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hodin do 06:00 hodin. V měsících květnu až 

září na dobu od 23:00 hodin do 06:00 hodin. V tomto čase je povinností každého 
zachovávat klid a omezit hlučné projevy. 

 



2) Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích1 v době 
do 09:00 hodin a po 19:00 hodině veškerých prací spojených s užíváním strojů 
a zařízení způsobující hluk (např. sekačky na trávu, motorové pily, křovinořezy, vrtačky 
apod.) 

 
 
 

Článek 6 
Stanovení podmínek pro po řádání, pr ůběh a ukon čení veřejnosti p řístupných 

sportovních a kulturních podnik ů, včetně tanečních zábav a diskoték 
 
1) Pořadatel veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 

zábav a diskoték (dále jen „veřejnosti přístupný podnik“), které dobou svého konání 
zasáhnou do časového rozmezí od 22:00 hodin do 06:00 hodin (v měsících květnu až 
září od 23:00 hodin do 06:00 hodin), je povinen ohlásit konání takového veřejnosti 
přístupného podniku nejpozději 5 dnů před jeho konáním na OÚ Rozdrojovice. 

 
2) Ohlášení musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu pořadatele – fyzické 
osoby, nebo název, sídlo a IČ pořadatele – právnické osoby, 

b) korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby 
žadatele, 

c) značení druhu veřejnosti přístupného podniku, datum, dobu a místo jeho konání, 
d) předpokládaný počet osob, které se veřejnosti přístupného podniku zúčastní, 
e) způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a kontaktní údaje na 

pořadatele. 
 

 
 
 

Článek 7 
Čistota ulic a jiných ve řejných prostranství 

 
1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných 

prostranství. 
 
2) Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí 

činnost, v jejímž důsledku se na veřejné prostranství dostávají pevné nebo kapalné 
látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem využívání veřejného prostranství 
a mohou narušit vzhled obce. 

 
3) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění 

neprodleně odstranit. 
 
4) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní 

neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. 
 
5) Provozovatel nebo pořadatel obchodní, sportovní, kulturní a jiné akce je povinen zajistit 

sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a po ukončení akce zajistit úklid 
                                                           
1
  § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, významných dnech a dnech pracovního klidu, 

ve znění pozdějších předpisů 



ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při 
akci k jejich znečištění. 

 
 
 
 

Článek 8 
Ochrana a údržba ve řejné zelen ě 

 
1) Veřejnou zelení se rozumí uliční, sídlištní a parková zeleň, tedy všechny plochy 

veřejného prostranství, které jsou porostlé vegetací. 
 
2) Na plochách veřejné zeleně je její vlastník nebo správce povinen udržovat čistotu 

a pořádek a travnaté plochy nejméně dvakrát za rok, a to do 30. 6. a 31. 8. posekat 
a posekanou hmotu z pozemku neprodleně odstranit, vyjma mulčování. 

 
3) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno: 

a) poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň,  
b) rozdělávat oheň, stanovat nebo nocovat, s výjimkou rozdělávání ohňů v době 30. 4. 

do 1. 5., 
c) bez souhlasu vlastníka nebo správce vysazovat nebo ošetřovat vegetaci.   

 
 
 

 
Článek 9 

Pravidla pro pohyb ps ů na veřejných prostranstvích 
 

1) Pohyb psů je možný na veřejných prostranstvích pouze na vodítku nebo s náhubkem.   
Náhubek musí být upevněn na tělo psa tak, aby mu znemožňoval kousnutí.  

 
2) Fyzická osoba mladší 15 let, která vede psa, je povinna mít psa na vodítku a s 

náhubkem.  
 
3) Na veřejných prostranstvích do vzdálenosti 50 m od základní a mateřské školy je 

možný pohyb psa pouze na vodítku a s náhubkem. Ustanovení předchozí věty platí ve 
dnech školního vyučování. 

 
4) Fyzická osoba, která vede psa, je povinna mít psa na veřejném prostranství pod 

neustálou kontrolou či dohledem. 
 
5) V případě, že je pes na veřejném prostranství uvázán a pokud se od něho 

doprovázející osoba vzdálí a kontrolu nad ním ztratí, musí mít pes náhubek. 
 
6) Zakazuje se vstup psů na dětská hřiště a pískoviště a do vzdálenosti 20 m od těchto 

dětských hřišť a pískovišť. 
 
7) Ustanovení odst. 1 až 6 se nevztahuje na psy záchranářské, služební a asistenční. 

 

 
 
 



Článek 10 
Zákaz kou ření na vybraných ve řejně přístupných místech 

 
Je zakázáno kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a veřejně přístupných 
sportovištích a ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, 
kulturních  a společenských akcí. Místa zákazu kouření jsou označena viditelnou grafickou 
značkou „kouření zakázáno“. 
 
 
 
 

 
Článek 11 

Zrušovací ustanovení 
 

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje „Obecně závazná vyhláška č. 3/2000, 
o udržování čistoty a pořádku na území obce Rozdrojovice.“ 

 
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecního zájmu účinnosti 

dnem vyhlášení.  
 
 
 
 
 
 
……………………….     ……………………………….. 
 
Stanislav Slouka       Ing. Daniel Stráský  
místostarosta obce      starosta obce                                       
   
 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 9. 2013 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 10. 2013 

 

 






