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Obecní vyhláška č. 2/2020 veřejný pořádek.
Obecně závazná vyhláška obce Černovice č. 2/2020
o veřejném pořádku a udržování čistoty na území obce Černovice.
Zastupitelstvo obce Černovice schválilo dne 21.5.2020 podle ustanovení § 84 odst.2 písm. i) a
v souladu s ustanovením §10 písm. b), c) a d) a § 35 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Část 1
Základní ustanovení
Čl. 1
Předmět vyhlášky
Tato vyhláška upravuje základní povinnosti občanů obce, právnických osob nebo fyzických
osob podnikajících, které mají sídlo nebo místo podnikání nebo provozují svoji
podnikatelskou činnost na území obce, a návštěvníků obce (dále jen „osoba“) k zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty veřejného prostranství,
k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a při užívání zařízení obce sloužících potřebám
veřejnosti. Dále vyhláška stanoví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték.

Čl. 2

Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1) veřejným prostranstvím všechna místa dle § 34 zákona o obcích č. 128/2000, která slouží
veřejnému užívání, jsou přístupné veřejnosti bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru a jsou to zejména všechny ulice, náměstí, prostranství kolem kostela, chodníky, autobusová
zastávka, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejné zeleně, vodní plochy, lesy, pole, louky,
vodoteče, polní cesty, pěšiny,
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2) veřejně přístupným objektem obce čekárna autobusové hromadné dopravy, dětské hřiště,
budova a pozemek OÚ, místní hřbitov, tyto objekty jsou přístupné veřejnosti bez omezení a jsou ve
vlastnictví nebo správě obce,
3) veřejně prospěšným zařízením obce všechny lavičky, výlepové plochy, odpadkové koše a
kontejnery, informační skříňky a tabule, zvukové nosiče obecního informačního systému, místní
rozhlas, pískoviště, hrací prvky pro děti (houpačky, prolézačky, kolotoče a obdobná zařízení),
dětská hřiště včetně vybavení a stojany na kola, které jsou umístěny na veřejném prostranství a jsou
ve vlastnictví obce. Dále je veřejně prospěšným zařízením i veřejné osvětlení v obci,
4) veřejnou zelení se rozumí porosty a ucelené výsadby stromů, keřů a květin, trávníkové plochy,
jednotlivé stromy, keře, květiny, zeleň v okolí vodních toků, nádrží a ploch, květinová výsadba
v záhonech nebo nádobách (květináčích), která je zejména ve vlastnictví obce,
5) držitelem psa nebo držitelem zvířete jeho majitel, chovatel nebo jiná osoba, které byl pes nebo
jiné zvíře svěřeno a která se sním nachází na veřejném prostranství,
6) zvláštním užíváním veřejného prostranství užívání veřejného prostranství k jiným účelům, než
pro které je určeno. Tímto se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění
stavebních nebo prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl,
7) nočním klidem časový úsek ve všední den a sobotu mezi 22.00 až 06.00 hodinou následujícího
dne a v neděli a o státním svátku se doba nočního klidu v těchto dnech prodlužuje od 22.00 do
08.00 hodin uvedeného dne, v uvedených časových úsecích nočního klidu je každý občan, fyzická i
právnická podnikající osoba povinna zdržet se takových jednání a činností, které by obtěžovaly své
okolí, a to zejména hlukem,
8) veřejnou hudební produkcí hudba živá (koncerty, plesy, taneční zábavy, karnevaly) i
reprodukovaná (z rádia, televize, zvukových nosičů, při diskotékách), pokud je provozována ve
stavbách k tomuto účelu určených (schválených) nebo na veřejném prostranství a je veřejnosti
přístupná,
9) pořádajícím fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která veřejnou
hudební produkci, veřejný kulturní nebo sportovní podnik organizačně a pořádkově zajišťuje a která
je v žádosti o vydání souhlasu s konáním veřejné hudební produkce, veřejného kulturního nebo
sportovního podniku dle ustanovení této vyhlášky jako pořádající uvedena,
10) pořadatelem a pořadatelskou službou osoba nebo osoby, které přímo na místě samém
veřejnou hudební produkci, veřejný kulturní nebo sportovní podnik organizačně a pořádkově
zajišťují a které jsou jako pořadatelé viditelně označeny,
11) vrakem vozidla silniční vozidlo, zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích (nesplňují vyhlášku č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel,
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v platném znění) nebo neoznačené státní poznávací značkou (dle vyhlášky č. 243/2001 Sb., o
registraci vozidel, v platném znění),
12) extravilánem obce území obce tvořené volnou krajinou mimo zastavěné území obce,
13) intravilánem obce se rozumí zastavěné a zastavitelné území obce stavbami pro bydlení,
14) územím obce katastrální území Černovice u Kunštátu,
15) ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování
pyrotechnických předmětů třídy II. a III. s případným použitím pyrotechnických předmětů třídy I,
16) chodníkem se pro potřeby této vyhlášky rozumí komunikace určená pro chodce, oddělená od
vozovky silnice nebo místní komunikace výškově či jiným způsobem,
17) zdroje pitné vody, které jsou k tomu určeny, případně označeny.

Část 2
Veřejný pořádek

Čl. 3
Zajištění veřejného pořádku

K zajištění veřejného pořádku, dobrých mravů, ochrany bezpečnosti, majetku a zdraví (dále jen
„veřejný pořádek“) je povinností všech osob upustit od takových jednání nebo činností, které by
vedly k narušení veřejného pořádku na území obce, a to zejména porušením níže uvedených
ustanovení:

1) Chov domácích a hospodářských zvířat
Při chovu zvířat je chovatel povinen dodržovat podmínky ochrany zdraví zvířat a podmínky
péče o životní prostředí podle následujících pravidel:
a) domácí a hospodářská zvířata lze chovat jen na pozemcích rodinných domků, v
podnikatelských objektech a v samostatných zahradách, a to jen tehdy, pokud jejich chov
nepůsobí hygienické závady a nenarušuje sousedské vztahy (nadměrný hluk, nadměrný
zápach, pronikání zvířat na sousední pozemky apod.),
b) psi, kočky a některá drobná zvířata (např. morčata, křečky, akvarijní rybičky, exotické
ptáky apod.) je povoleno chovat i v nájemních domech, a to jen pokud tato zvířata a jejich
chov nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v domech a
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neobtěžují či neohrožují obyvatele domů či nájemce případných nebytových prostor v těchto
domech,
c) je zakázáno vypouštět hospodářská zvířata na veřejná prostranství, ostatní domácí zvířata
jen pod přímou kontrolou majitele nebo jím pověřené osoby při splnění ustanovení této
vyhlášky a zajištění bezpečnosti osob, zvířat a věcí. Zejména je zakázáno volné pobíhání psů
na veřejném prostranství,
d) domácí i hospodářská zvířata je majitel povinen udržovat v čistotě a dbát o jejich správné
ošetřování, včetně povinného očkování,
e) majitel domácího zvířete, které poranilo člověka, musí toto zvíře bezodkladně předvést k
veterinární prohlídce,
f) odvoz těl uhynulých či utracených psů, koček a ostatních větších zvířat zabezpečují fyzické
nebo právnické osoby s platným živnostenským listem v oboru veterinární asanace a osoby
pověřené touto činností Okresní veterinární správou Blansko. Zakopávat uhynulé psy, kočky
a ostatní podobně velká nebo větší zvířata na domácích zahradách a jiných místech je
zakázáno.

2) Pohyb zvířat po veřejném prostranství:
a) každý držitel psa nebo jiného zvířete je povinen provést taková opatření, aby pes
nebo jiné zvíře nemohlo na veřejném prostranství ohrozit bezpečnost, majetek nebo
zdraví osob nacházejících se na tomto prostranství, poškodit nebo znečistit veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení obce,
b) v obci musí psi být drženi na vodítku. To neplatí v případě, že má pes řádně
nasazený a upevněný náhubek (košík) a bude plně ovladatelný a pod kontrolou
držitele. V extravilánu obce rozhoduje o „míře zajištění“ psa držitel, a to na základě
konkrétních podmínek, tzn. počtu pohybujících se osob, výskytu zvěře, velikosti
daného prostoru, vzdálenosti od staveb a povaze (charakteru) psa,
c) volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat je zakázáno na veřejném prostranství,
tvořené především silnicemi, místními komunikacemi, chodníky a veřejně přístupnými
účelovými komunikacemi, a to na celém území obce. V případě nutného odchycení
toulavého psa na území obce, jehož majitel se ani po veřejné výzvě nepřihlásí, bude
tento pes umístěn do psího útulku na náklady majitele psa. Pokud bude majitel zjištěn
uhradí obci vzniklé náklady spojené s umístěním psa v tomto útulku a na své náklady
si psa vyzvedne v místě jeho umístění. Dále se zakazuje vodit, nosit nebo jinak
umožňovat psům nebo jiným zvířatům vstup do prostorů dětských hřišť, pískovišť,
sportovišť a do prostorů, označených značkou (tabulkou) „Zákaz vstupu psů“. Tato
povinnost se nevztahuje na psy, doprovázející osoby těžce zrakově postižené.
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3) Používání zábavné pyrotechniky:
a) používání pyrotechnických předmětů třídy II. a III. dle vyhlášky č. 174/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, se
s ohledem na rozmístění staveb k bydlení v intravilánu obce s ohledem na zajištění
veřejného pořádku zakazuje,
b) ustanovení bodu a) se nevztahuje:
- na kulturní akce nebo sportovní akce, při jejichž ohlášení bylo použití
pyrotechnických předmětů oznámeno a odsouhlaseno obecním úřadem,
- na použití pyrotechnických předmětů a ohňostrojů dne 31.12. daného roku od
22.00 do 03.00 hodin dne následujícího,
- na používání pyrotechnických předmětů v extravilánu obce.

4) Požívání alkoholických nápojů na veřejnosti
Na celém území obce je konzumace alkoholu a alkoholických nápojů nad míru přiměřenou,
která je v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku na veřejném
prostranství, zakázána.

5) Dále je na veřejném prostranství zakázáno:
a) odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a ostatní odpad včetně nedopalků
cigaret,
b) ukládat na veřejná prostranství stavebniny, odpad, přebytečnou zeminu a jiné
materiály bez povolení obecního úřadu,
c) znečišťovat veřejná prostranství splaškovými a odpadními vodami,
d) vypouštět splaškové vody na pozemky a znečišťovat ovzduší zápachem,
e) zakládat divoké skládky, ukládat odpad na jiná než obecním úřadem vyhrazená
místa,
f) mytí osobních i nákladních aut na veřejném prostranství,
g) provádět opravy a údržbu motorových vozidel na veřejném prostranství,
h) vjíždět a stát s vozidly na chodnících a veřejné zeleni,
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i) na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích na území
obce odstavovat nepojízdná, nebo odhlášená motorová vozidla,
j) rozdělávat bez povolení obecního úřadu oheň na veřejných prostranstvích,
k) kempování a táboření mimo místa určená,
l) k jízdě po obci používat vozidla, která znečišťují pozemní komunikace a nad
přípustnou míru znehodnocují životní prostředí.

6) Rušení klidu v obci
a) každý občan, fyzická i právnická podnikající osoba je povinna dodržovat noční klid v době
od 22.00 hodin do 6.00 hodin v pracovní dny a v sobotu. V neděli a o svátcích je noční klid
prodloužen od 22.00 do 8.00 hodin,
b) výjimku z ustanovení odst. 1, může v odůvodněných případech udělit obecní úřad. Udělení
takové výjimky musí být zveřejněno na úřední desce a držitel výjimky je povinen jí označit
pracoviště nebo zařízení pro které výjimka byla udělena.

Zakazují se veškeré jednání vyvolávající nadměrný hluk zejména:
- nepřiměřeně hlasité projevy osob
- nepřiměřeně hlučné hudební a jiné zvukové produkce
- používání pomůcek se silnými zvukovými efekty (dělobuchy, petardy apod.),
- nepřiměřeně hlučné provozování rozhlasových, televizních a jiných zařízení zvukové
produkce,
- nepřiměřeně hlučné provozování motorových vozidel, letadel, strojů a zařízení pro
podnikatelské i osobní účely.
V době nočního klidu je nutno hlučnost všech jednání a projevů omezit na nejmenší možnou
míru, aby v žádném případě nedocházelo k rušení občanů v době jejich odpočinku.

7) Hygienická opatření
Všichni občané jsou povinni:
a) odpadky ukládat pouze na místa k tomu určená a označená,
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b) pitnou vodu čerpat jen z těch veřejných zdrojů, které jsou k tomu určeny a
označeny,
c) zdržovat se činnosti, kterou by byla znečištěná půda, voda, terén nebo ovzduší
(životní prostředí)

8) Ochrana vod
V zájmu zachování čistoty vod je každý občan povinen dodržovat povinnosti stanovené
zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vodách (vodní zákon),
zejména je zakázáno:
a) do povrchových vod vlévat nebo vypouštět tekutiny a látky, které by mohly způsobit
zdravotní závadnost vody, především zbytky olejů, pohonných hmot, žíravin nebo
znečišťovat vodu mytím a čištěním motorových vozidel,
b) znečišťovat zdroje pitné vody a jejich okolí, používat bezprostředního okolí zdroje
pitné vody a míst, kde může dojít k ohrožení nebo znečištění vody, k činnosti, při které
ke znečištění může dojít,
c) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů sloužících k hromadnému zásobování
pitnou vodou porušovat omezující opatření k ochraně zdravotní nezávadnosti vody,
d) poškozovat vodohospodářská díla, zařízení, vodní toky, břehy, ochranné hráze a
s nimi spojené stavby, házet odpad do koryt vodních toků, nádrží, příkopů a ukládat
na březích předměty a látky, které by mohly způsobit zdravotní závadnost vody nebo
zhoršit, případně ohrozit jakost vody nebo zhoršit odtokové poměry,
e) kácet, odstraňovat nebo porušovat břehový porost bez rozhodnutí orgánu ochrany
přírody,
f) umísťovat na toku zařízení pro odběr vody, různá plata, můstky a přehrady bez
souhlasu správce toku a povolení příslušného vodohospodářského orgánu.

9) Ochrana přírody a životního prostředí
a) všichni občané jsou povinni se řídit předpisy o ochraně přírody a životního
prostředí, zejména zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, zákonem č. 17/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, o životním prostředí v platném znění, zákonem č. 86/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, o ochraně ovzduší v platném znění,
b) kácení stromů rostoucích mimo les je dovoleno jen za podmínek stanovených
zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění,
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c) vysazovat stromy a keře na veřejném prostranství lze jen se souhlasem obecního
úřadu.

10) Protipožární opatření
a) ve všech objektech v obci musí být v řádném stavu udržována topeniště, komíny,
spotřebiče elektrické, plynové a ostatní zařízení, která by mohla být příčinou požáru.
Všichni občané jsou povinni dodržovat protipožární opatření podle zákona č. 133/1985
Sb. ve znění pozdějších předpisů, o požární ochraně v platném znění, a opatření
požárního řádu obce od doby jeho platnosti,
b) pro rozdělávání ohně v přírodě, pokud bude povoleno platí tato omezení:
je zakázáno rozdělávání ohně
- v lese a do 50 m od jeho okraje
- do 50 m od dozrávajících ploch obilí, stohů sena a slámy
- v blízkosti dřevěných objektů
- ve vysoké nebo suché trávě
c) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných látek,
d) oheň se nikdy nesmí nechat bez dozoru, opustit ohniště lze teprve po úplném
uhasnutí ohně (zalití vodou, zasypání zeminou, pískem apod.).

11) Vzhled obce
Všichni občané, fyzické a právnické podnikající osoby na území obce jsou povinni zdržet se
takových jednání nebo činností, které by mohly poškodit celkový vzhled obce.
a) jsou povinni udržovat pořádek na svých pozemcích a nemovitostech tak aby
nemohlo docházet k poškozování celkového vzhledu obce, zvláště při pohledu
z veřejného prostranství.
b) majitelé polí, luk, lesů a ostatních pozemků na území obce mají povinnost se o tyto
pozemky starat jako řádný hospodář.

Zejména je zakázáno:
- pole, louky, lesy a ostatní pozemky nechat zaplevelit a tím působit škody na okolních
pozemcích a na životním prostředí,
- zahrady v zastavěném území obce nechat zaplevelit a tím působit škody na okolních
pozemcích a na životním prostředí.
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Část 3
Udržování čistoty veřejného prostranství a ochrana životního prostředí a zeleně

Čl. 4

Udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je každý jejich uživatel
povinen upustit od jednání nebo činnosti, které by vedlo k jejich znečištění, případně
poškození. V případě, kdy k znečištění dojde, je ten, kdo znečištění způsobil, povinen ihned
způsobené znečištění odstranit.

1) K zabezpečení udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství se jedná
zejména o níže uvedené skutečnosti:
a) každý držitel psa nebo jiného zvířete je povinen na celém území obce mimo
extravilán obce ihned odstranit znečištění způsobené tuhými exkrementy psa nebo
jiného zvířete a za tímto účelem být vybaven prostředky k jejich odstranění
(mikrotenovým nebo papírovým sáčkem),
b) zakazuje se vylepovat a rozmísťovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační
prostředky a jakékoliv jiné tiskoviny mimo místa určená (výlepové plochy s označením
jejich správce nebo vlastníka) a na veřejně prospěšná zařízení a veřejně přístupné
objekty. Umisťování poutačů a reklam je povoleno jen s předchozím souhlasem
obecního úřadu,
c) ten, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství (např. jako součást
staveniště, ke skladování materiálu, k výkopovým pracím, umístění prodejního stánku,
poutače apod.), je po jeho skončení povinen neprodleně uvést veřejné prostranství do
původního stavu, zejména provést jeho očištění,
d) zakazuje se ponechávání nádob na komunální odpad (popelnic) po dni termínu
odvozu na veřejném prostranství, popelnice k výsypu a odvozu komunálního odpadu je
možné na veřejné prostranství umístit nejdříve večer přede dnem odvozu komunálního
odpadu,
e) nakládání a skládání věcí na veřejném prostranství je povoleno jen tehdy, kdy je
nelze provést mimo veřejné prostranství (ve dvoře, uvnitř nemovitosti apod.), přičemž:
- naložení či složení věcí musí být provedeno neprodleně, náklad bez průtahů z
veřejného prostranství odstraněn a veřejné prostranství v případě znečištění
neprodleně uklizeno,
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- při nakládání a skládání věcí musí být zajištěna bezpečnost, schůdnost a
sjízdnost veřejného prostranství. Překážky takto vzniklé musí být viditelně
označeny,
- věci určené k naložení, včetně starých nepotřebných věcí, sutě, stavebnin,
stavebního odpadu apod., lze na veřejné prostranství mimo vozovku připravit v
den odvozu. Jiné skladování materiálu, než je uvedeno v tomto bodě je na
veřejném prostranství povoleno výhradně na základě souhlasu obecního úřadu a
po zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství podle platné vyhlášky
obce Černovice o místních poplatcích
- tříděný odpad (sklo, papír, umělé hmoty, biologický odpad) se smí ukládat
průběžně pouze do přistavených kontejnerů určených k jednotlivým druhům
odpadů na jednotlivých stanovištích v obci. Je zakázáno tyto odpady ukládat
kolem kontejnerů v taškách, pytlích či volně,
- sypké a tekuté materiály na základě povolení obecního úřadu musí být na
veřejném prostranství skladovány v přepravnících, nebo skladovacích bednách,
respektive nádobách, nebo ohrazeny bedněním anebo jinak zajištěny, aby
nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak, do okolí a do kanalizace.
2) Čištění veřejného prostranství
Čištění veřejného prostranství zajišťují právnické a fyzické osoby odpovědné podle
ustanovení čl.4 bodu 3) a bodu 4) této vyhlášky. Přitom jsou zejména povinny zabezpečovat
pravidelné i mimořádné čištění dle potřeby a odklízet nečistotu a sníh nebo odpad. Odklízení
nečistot a odpadu do kanalizačních vpustí nebo jejich spalování na veřejném prostranství je
zakázáno.
3) Čištění chodníků
a) vlastník nemovitosti hraničící se silnicí nebo místní komunikací v zastavěné části obce je
povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl včas a řádně uklízen. Povinnost zajišťovat čistotu
chodníku se vztahuje na celou šíři chodníku, která slouží výhradně k chůzi,
b) čištěním chodníků se rozumí zametání, kropení, umývání a odstraňování bláta, odpadků a
jiných nečistot, odklízení sněhu a posypávání hmotami, které zdrsňují náledí, např. pískem.
Není dovoleno používat škváru a popel.

4) Odpovědnost za zabezpečování čistoty veřejného prostranství
a) každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil,
10

OBEC ČERNOVICE
Černovice 113, 679 75 Černovice u Boskovic
IČO: 00 28 01 01
web: www.obeccernovice.cz

b) za čistotu veřejného prostranství (vyjma případů specifikovaných v čl.4 bod 3 a) odpovídá
vlastník tohoto prostranství, pokud bylo povoleno zvláštní užívání tohoto prostranství,
odpovídá jeho uživatel,
c) prodejny, stánky a další obdobná zařízení musí jejich provozovatel opatřit dostatečným
množstvím odpadkových košů, které musí udržovat v řádném stavu, zabezpečovat jejich
pravidelné vyprazdňování a zajišťovat čistotu v jejich bezprostřední blízkosti,
d) za umisťování popelnice na veřejné prostranství a udržování čistoty kolem popelnice
odpovídá majitel nemovitosti. Při výsypu popelnice odpovídá za čistotu veřejného
prostranství v místě výsypu pracovník firmy a firma zajištující výsyp a odvoz popelnic,
e) za znečišťování veřejného prostranství způsobené užíváním nebo provozováním zařízení
umístěným v nebytovém prostoru odpovídá uživatel, případně provozovatel tohoto zařízení,
f) fyzická i právnická osoba odpovědná za udržování čistoty veřejného prostranství může
čištění svěřit jinému, tím se však nezbavuje odpovědnosti za udržování čistoty.

5) Zásahy do místních komunikací a veřejných prostranství
a) provádět zásahy do komunikací a chodníků lze pouze na základě souhlasu silničního
správního úřadu (pro místní komunikace a chodníky je silničním správním orgánem obecní
úřad),
b) provádět zásahy do veřejných prostranství (překopy, výkopy, terénní změny, výsadba keřů,
stromů, dočasné uložení věci apod.) lze pouze na základě povolení obecního úřadu, který
stanoví podmínky tohoto zásahu a následné úpravy.

Čl. 5

Udržování čistoty veřejné zeleně
Veřejnou zeleň lze užívat v zájmu zachování její funkčnosti a celkového vzhledu veřejného
prostranství pouze způsobem odpovídajícímu jejímu účelu a stavu. Při jejím užívání je
povinností všech osob udržovat pořádek, čistotu a upustit od jednání nebo činností, při
kterých by mohlo dojít k narušení tohoto stavu nebo k jejímu poškození, byť dočasnému.

Každý držitel psa nebo jiného zvířete je povinen na celém území obce mimo extravilán obce
ihned odstranit znečištění, způsobené tuhými exkrementy psa nebo jiného zvířete. Za tímto
účelem být vybaven prostředky k jejich odstranění (mikrotenovým nebo papírovým sáčkem).
Zejména je zakázáno:
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- trhat květiny a plody okrasných dřevin,
- lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a jiné části zeleně,
- vyvěšovat plakáty, letáky a jiné reklamní nebo propagační, informační,
směrové prostředky na dřeviny,
- provádět jakékoliv úpravy veřejné zeleně (včetně změny povrchových vrstev)
nebo vlastní výsadbu bez povolení obecního úřadu,
- vstupovat do ohrazených ploch nebo prostorů označených příslušnou značkou
nebo tabulkou „Z technických důvodů vstup zakázán“,
- přemísťování nádob s mobilní zelení (květináčů) a jakákoliv jiná manipulace
s nimi,
- zajíždět, jezdit vozidly nebo je parkovat na plochách veřejné zeleně (viditelně
odlišených) nebo na pozemcích pro veřejnou zeleň určených (dle katastru
nemovitostí). Dále se zakazuje na těchto plochách a pozemcích jízda na jízdním
kole a na zvířeti, a to na celém území obce mimo extravilán obce. Ustanovení
týkající se ostatních vozidel platí přiměřeně v rámci zvláštního užívání
veřejného prostranství, ale neplatí pro vozidla zajištující údržbu veřejné zeleně,
- umísťovat na plochy veřejné zeleně materiál nebo zařízení nesloužící údržbě
veřejné zeleně.

Část 4
Užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
Čl. 6
Veřejně přístupné objekty obce
K zajištění celkového vzhledu veřejného prostranství, funkčnosti a daného účelu veřejně
přístupných objektů je povinností a v zájmu všech jejich uživatelů užít daný objekt
způsobem, který odpovídá určení objektu.

Zakazuje se:
- vylepovat a umísťovat plakáty, letáky a jiné reklamní nebo propagační
prostředky,
- poškozovat, znehodnocovat nebo přemísťovat vybavení těchto objektů,
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- pozměňovat, zaměňovat nebo jinak zkreslovat údaje o objektech,
- objekty znečišťovat a poškozovat.
Čl. 7

Veřejně prospěšná zařízení obce
Veřejně prospěšná zařízení lze užívat v zájmu zachování jejich funkčnosti, daného účelu a
celkového vzhledu veřejného prostranství pouze způsobem odpovídajícím jejich účelu a stavu.
Při užívání veřejně prospěšných zařízení je povinností všech osob udržovat pořádek, čistotu a
upustit od jednání nebo činností, při kterých by mohlo dojít k narušení jejich funkčnosti,
daného účelu nebo celkového vzhledu veřejného prostranství nebo k jejich poškození.
Zejména se zakazuje:
- poškozování funkčnosti snímačů, čidel nebo jiných spouštěcích nebo
vypínacích zařízení,
- přemísťovat lavičky, odpadkové koše, hrací prvky a další přemístitelná
veřejně prospěšná zařízení na jiná místa, než kde byly umístěny,
- umísťovat nebo vylepovat na výlepové plochy (s označením jejich správce)
plakáty, letáky, reklamní nebo propagační prostředky a jakékoliv jiné tiskoviny
bez souhlasu správce,
- umísťovat do odpadkových košů nebo kontejnerů jiné druhy odpadků (včetně
odpadu komunálního a z podnikatelské činnosti), než pro které jsou určeny,
- umísťovat reklamní, směrové, informační nebo jiné tabule na sloupy veřejného
osvětlení bez povolení obecního úřadu.
Část 5
Užívání veřejného prostranství k jiným účelům
Čl. 8
Zvláštní užívání veřejného prostranství
Zvláštní užívání veřejného prostranství, které je ve vlastnictví obce, je bez povolení obecního
úřadu Černovice zakázáno. Zvláštní užívání tohoto prostranství je povoleno až po vydání
povolení, o které žadatel požádá min. 2 dny před termínem užívání.
Osoba, které bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství, je povinna provést
opatření zabraňující znečišťování nebo poškozování tohoto prostranství.

Zvláštní užívání veřejného prostranství spočívající:
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a) v umístění a provozu přenosných či pojízdných stánků, (stánkový prodej),
b) v záboru veřejného prostranství za účelem skladování materiálu a zařízení ke stavbě
či opravě nemovitosti.
Část 6
Pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních
produkcí, veřejných kulturních nebo sportovních podniků

Čl. 9
Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejné hudební
produkce, veřejného kulturního nebo sportovního podniku
1) Veřejné hudební produkce, veřejné kulturní nebo sportovní podniky mohou být pořádány
jen v místech, která splňují nebo která za určitých podmínek mohou splňovat nařízení vlády
č. 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací takovým způsobem, při kterém nebude docházet k rušení veřejného pořádku,
a to zejména v době nočního klidu. Pořadatelé jsou povinni zajistit v souvislosti s pořádáním
veřejné hudební produkce, veřejného kulturního nebo sportovního podniku udržování čistoty
veřejného prostranství v bezprostředním okolí místa konání.
2) Konání veřejné hudební produkce, veřejného kulturního nebo sportovního podniku (dále
jen „veřejné akce“) která by mohla narušovat dobu nočního klidu, může být uskutečněno
pouze po udělení výjimky, o které rozhodne obecní úřad na základě písemné žádosti podané
nejméně 1 měsíc před jejím konáním.

Žádost o udělení výjimky musí obsahovat:
a) přesné označení činnosti či účelu veřejné akce, druh veřejné produkce,
b) následující údaje:
- fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní spojení,
- fyzická osoba podnikající – jméno, příjmení, IČO, místo podnikání, bydliště, telefonní
spojení,
- právnická osoba – obchodní jméno a sídlo, IČO, dále jméno, příjmení, datum narození,
bydliště jednatele nebo jiné oprávněné osoby, telefonní spojení,
- termín, případně termíny konání,
- místo a dobu konání,
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- předpokládaný počet účastníků nebo návštěvníků,
- prohlášení o zajištění pořadatelské služby.
Výjimka může být udělena:
a) na konkrétní veřejnou akci,
b) na určité časové období, jde-li o opakující se veřejné akce,
c) na dobu neurčitou, jde-li o opakující se veřejnou akci,
d) v případě udělení výjimky vydá obecní úřad pořádajícímu písemné potvrzení o udělené
výjimce ke konání konkrétní veřejné akce. V tomto potvrzení může v případě potřeby
stanovit i další zpřesňující povinnosti. Pořádající je povinen při konání veřejné akce, na
kterou byla vydána výjimka, dodržet ustanovení této vyhlášky a další podmínky stanovené ve
vydaném písemném potvrzení o udělené výjimce ke konání veřejné akce.
3) Kontrolovat plnění stanovených podmínek je oprávněna Policie ČR a pověření zastupitelé a
pracovníci obecního úřadu. Pořádající nebo pořadatel jsou povinni mít vydané písemné
potvrzení o udělené výjimce vydané obecním úřadem po dobu konání veřejné akce u sebe a
v případě kontroly jej předložit a kontrolu umožnit.
4) Nepředloží-li pořádající nebo pořadatel potvrzení o udělené výjimce ke konání veřejné
akce, považuje se akce za nepovolenou a musí být okamžitě ukončena.
5) V případě porušení podmínek stanovených pro pořádání veřejných akcí, včetně podmínek
stanovených ve vydaném potvrzení o udělené výjimce, je pořádající nebo pořadatel povinen, a
to po příslušné výzvě příslušníků Policie ČR, nebo oprávněných zastupitelů a pracovníků
obecního úřadu v Černovicích, veřejnou akci ukončit.
Část 7
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 10
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nepůjde-li o správní
delikt postižitelný dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nebo o jiný správní
delikt nebo o trestný čin.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2020.
15

OBEC ČERNOVICE
Černovice 113, 679 75 Černovice u Boskovic
IČO: 00 28 01 01
web: www.obeccernovice.cz

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší platnost vyhlášky obce Černovice č. 3/2002 o volném
pobíhání psů ze dne 7.2.2002.

Jaroslav Zhoř

Lenka Pešová

starosta obce

místostarosta obce

Na úřední desce vyvěšeno dne: 4.5.2020
Vyhláška sejmuta dne: 20.5.2020
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