OBEC Krejnice
Obecně závazná vyhláška
obce Krejnice
č. 3/2015,
o podmínkách užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 4.4.2015 usnesením č. 4 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 a ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Účel a použité pojmy
(1) Účelem vydání této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a opatřením proti
vzniku škod na majetku.
(2) Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i
návštěvníků obce. Jeho podstatou je celková ochrana klidu a pokoje v
příslušném místě, zajišťování bezpečnosti osob a majetku (dále jen chráněný
zájem)
(3) Veřejným prostranstvím je náves, všechny ulice, autobusové čekárny, veřejná
zeleň, parky, hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl. 2
Činnosti ohrožující chráněný zájem (veřejný pořádek)
(1) Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Veškeré kulturní akce konané na veřejném prostranství
Prodejní akce (konané mimo prostory určené k této činnosti).
Reklamní akce (a jiné marketingové a promotérské činnosti).
Kočovná zařízení (atrakce, kolotoče, cirkusy atp.).
Stanování, rozdělávání ohňů
Prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů.

(2) Na veřejných prostranstvích je bez předchozího povolení Rady obce zakázáno
provádět, jak otevřenou tak skrytou formou, činnosti uvedené v předcházejícím
odstavci.
(3) Činnosti zakázané:
(a) Erotické služby a produkce.
(b) Hazardní hry (sázky, automaty, loterie).
(c) Prodej drog a jiných návykových látek.
(d) Činnosti vymezené zákonem jako negativní jevy mládeže.

Čl. 3
Podmínky pro konání vymezených činností
(1) Rada obce je oprávněna povolit konání vymezených činností v Čl. 2 odst. 1 této
vyhlášky a stanovit doplňující podmínky zaměřené k zajištění veřejného pořádku.
(2) Pořadatel akce je povinen písemně doručit, nejpozději v den konání zasedání
obecního zastupitelstva před konáním akce, na Obecní úřad žádost o povolení
konání akce, která musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo název, IČ a sídlo pořadatele akce,
b) označení druhu, názvu a cílů akce,
c) uvést datum, počátek a konec akce, místo konání, program a zda se jedná o
akci pro mládež,
d) kapacitu sálu, nebo předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
e) seznam členů pořadatelské služby, jejich označení a kontakt na každou
vedoucí těchto osob,
(3) Pořadatel je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli nepřetržitě
přítomni průběhu konání celé akce..
(4) Vymezení veřejných prostranství:
- veškerá obecní prostranství včetně návsi a fotbalového hřiště
Čl. 4
Kontrolní činnost
Provádět kontrolou dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni
příslušníci Policie České republiky, starosta, místostarosta a písemně pověření
pracovníci obecního úřadu.
Čl. 5
Sankce
(1)

Při porušení zákazu anebo podmínek stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou, uloží oprávněný orgán pokutu podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, v platném znění.

(2)

Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může být podle
ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění uložena pokuta až do výše 200.000,-Kč.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.

………………………….
Michal Hrabě
místostarosta

………………………………..
Václav Tábor
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..

