OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci
Zastupitelstvo obce Vlachovo Březí se na svém zasedání dne 11.10.2004 usneslo vydat
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a), b) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 35 a 84 odst. 2 písm. i) téhož zákona tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
1) Touto vyhláškou se omezuje pohyb psů na veřejném prostranství 1 a stanovují se pravidla
k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci
2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce
Článek 2
Osoby uvedené ve čl. 1 odst. 2 jsou povinny:
a) učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů bez doprovodu osobou
na veřejných prostranstvích vymezených v písm. b)
b) na veřejných prostranstvích a to na náměstí Svobody, v zastavěném území obce včetně
osad podle přílohy č. 1 této vyhlášky 2 , na pískovištích, dětských hřištích a plochách
užívaných k dětským hrám, opatřit psa náhubkem a vodit jej na vodítku
Článek 3
1) Oprávněné osoby jsou povinny zajistit, aby hospodářská zvířata nezhoršovala čistotu
a bezpečnost na veřejných prostranstvích
2) Osoby uvedené ve Čl. 1 odst. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo
k volnému pobíhání hospodářských zvířat na místech vymezených v Čl. 2 písm. b)
3) Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména následující druhy
zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, kachny, husy
Článek 4
Pořadatelé veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav
a diskoték a provozovatelé hostinských zařízení, heren a jiných podobných provozoven jsou
povinni zajistit ukončení hudební produkce nejpozději do 2.30 hod. násl. dne. Tento zákaz se
vztahuje na ulici Pražská se Sokolovnou. Z časového omezení může být na žádost pořadatele
či provozovatele vydána (jednorázová) výjimka příslušným orgánem obce

Článek 5
Na veřejném pohřebišti ve Vl. Březí, nacházejícím se na parcele č. 694/54, k.ú. Vlachovo
Březí se zakazuje:
- chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku
- vstupovat na pohřebiště v podnapilém stavu
- jízda na kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích

-

vjezd vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) na pohřebiště bez souhlasu správce
pohřebiště
provádět zásah do trvalých porostů ve vlastnictví obce Vl. Březí
vstupovat na pohřebiště se psy, kočkami a jinými zvířaty
Článek 6

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 3
Článek 7
Zrušuje se obecně závazná vyhláška k udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě, ze dne
8.10.1991, účinná 1.11.1991 a obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o veřejném pořádku, ze dne
16.3.2001, účinná 10.4.2001
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.11.2004
1) veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru
2) Současně zastavěné části obce Vl. Březí stanovená ÚPD + osady – viz příloha č. 1
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

…………………………….
Ing. Petr Kubašta
Starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 14.10.2004
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….……………………….
Lubomír Dragoun
místostarosta

na mapách označená místa, kde nesmí docházet k volnému pohybu psů bez doprovodu osoby
a volnému pobíhání hospodářských zvířat

