MĚSTYS

KOMÁROV

Obecně závazná vyhláška
Městyse Komárov
č. 3/2010
o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v městysu
Komárov

Zastupitelstvo městyse Komárov se na svém zasedání dne 1.4.2010 usneslo vydat na
základě § 10 , § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších změn, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Úvodní ustanovení
Čl. 1
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví pravidla:
a) pro pohyb psů na veřejných prostranstvích městyse Komárov
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nebytném
k zajištění veřejného pořádku v městysu Komárov.
2) Tato obecně závazná vyhláška vymezuje činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek
v městysu nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,
stanovuje místa a čas, v nichž lze tyto činnosti vykonávat, a vymezuje veřejná
prostranství, na nichž jsou tyto činnosti zakázány.

Oddíl II.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Čl. 2
Základní pojmy
1) Průvodcem (doprovodem) psa se rozumí fyzická osoba, která na veřejném prostranství
psa doprovází (1).

____________________________________
(1) ust. §3 písm. k) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

2) Ovládaným psem se rozumí pes, kterému je průvodce (doprovod) v každém okamžiku
schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsobil
újmu jiným osobám nebo zvířatům.
3) Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku průvodcem
(doprovodem).
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (2) městyse
Komárov:
a) na všech veřejných prostranstvích městyse (viz příloha č. 1 k OZV č. 2/2010)
neuvedených v čl. 3 písm.b) je možný pohyb psů pouze na vodítku. Toto ustanovení
se nevztahuje na psy služební (3) a záchranářské při výkonu služby a záchranných
prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně postižených osob (4)
a na lovecké psy (5) při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených
zvláštními právními předpisy (6).
b) prostor pro volné pobíhání psů je vymezen pozemkovými parcelami č. 1517/18,
1518, 1519/2, 1519/3, 1520/1 a 1520/2 v katastrálním území Komárov - viz příloha
této vyhlášky
c) průvodce psa je povinen zajistit v případě znečištění veřejného prostranství psem
bezodkladné uvedení do původního stavu.

Oddíl III.
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav,
diskoték a jiných kulturních akcí
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Organizátor či pořadatel veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky a jiného
obdobného kulturního podniku (dále jen „podnik“) oznámí konání podniku Úřadu
městyse Komárov, a to nejpozději 10 dní před jeho konáním.
2) V oznámení učiněném dle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky musí být uvedeno:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a adresa bydliště, je-li
odlišná od místa trvalého pobytu, organizátora a pořadatele podniku; je-li
organizátorem či pořadatelem právnická osoba, její název či obchodní firma, sídlo
a označení osoby oprávněné jednat jejím jménem včetně telefonického kontaktu
na tuto osobu
____________________________________
(2) ust. § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(3) např. ust. § 38 odst.1 písm.e) zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů,
ust. § 19 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

(4) např. slepečtí psi
(5) ust. § 44 odst.1 zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
(6) vyhláška Ministerstva zemědělství č.244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona
č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

druh podniku, den a místo jeho konání
doba zahájení a ukončení podniku
předpokládaný počet účastníků podniku
opatření, která organizátor a pořadatel podniku provede, aby podnik nenarušil veřejný
pořádek, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci podniku
určí, a způsob jejich označení
údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné
moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí, včetně telefonického kontaktu na tuto
osobu
lhůta, ve které bude zajištěn úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li
o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků
způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu podniku
způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární
ochrany (7)
způsob zajištění zdravotnických a hygienických potřeb účastníků podniku
údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik
konat, včetně souhlasu vlastníka, případně uživatele nemovitosti.
Čl. 5
Osvobození od ohlašovací povinnosti

Od ohlašovací povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 2 této vyhlášky jsou osvobozeny tyto podniky:
a) konané v rámci rodinných oslav (např. svatby, oslavy narozenin apod.)
b) podniky, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) podniky, na něž se vztahují zvláštní zákony (např. zákon o volbách do zákonodárných
sborů a orgánů územních samosprávních celků, zákon o právu shromažďovacím
apod).

Oddíl IV.
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Čl. 6
V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v městysu se stanovuje
chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby
se drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo nepohybovalo na veřejných prostranstvích
v městysu Komárov.
Čl. 7
Noční klid
Noční klid v městysu Komárov je stanoven na dobu od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V tomto
čase je povinností každé fyzické osoby zdržující se na území městyse Komárov zachovat klid
a omezit hlučné projevy.

__________________________________
(7) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Oddíl V.
Závěrečná ustanovení
Čl. 8
1) Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických
a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato
obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného
správního deliktu nebo trestného činu.
3) Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky vykonává Úřad městyse Komárov.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší v celém rozsahu:
- obecně závazná vyhláška č. 2/1997 k zabezpečení veřejného pořádku v obci Komárov
- obecně závazná vyhláška č. 2/1999, která měnila vyhlášku č. 2/1997
- obecně závazná vyhláška č. 2/2003, která měnila vyhlášku č. 2/1997.

Oddíl VI.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.5.2010.

Mgr. Veverka, v. r.
místostarosta městyse

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Antonín Merhaut, v.r.
starosta městyse

Příloha k OZV č. 3/2010

Prostor pro volné pobíhání psů - pozemky pč. 1517/18, 1518, 1519/2, 1519/3, 1520/1, 1520/2

