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OBEC BAŠŤ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE BAŠŤ

Č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Bašt' o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení
a čistotě v obci Bašt'

Zastupitelstvo obce Bašť na svém zasedání dne 12. II. 2012 usnesením Č. 13/048 schválilo a vydalo v souladu s ust.
§ 10, § 35 a v souladu s ust. § 84 odst. 2) písmeno i) zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a ust. § 24 odst. 2) zákona Č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření kjeho zabezpečení a čistotě v obci Bašť (dále též jen "vyhláška"):

I.

Základní ustanovení

ČI. 1

I) Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území
obce Bašť, nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, a dále podnikatelů a právnických osob, jež zde
trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost.

2) Územím obce Bašť se rozumí její katastrální území.
3) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou

opatření, jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v obci, zdraví a bezpečnosti osob a
majetku.

4) Tato vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejného prostranství na území obce,
užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně.

5) Tato vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku lze vykonávat pouze v místech a v časech touto
vyhláškou určených.

6) V rámci zabezpečeni místních záležitostí veřejného pořádku na území obce se touto vyhláškou vymezují
některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje kouřit a konzumovat alkoholické nápoje, a tím se
vytváří opatření směřující k ochraně veřejného pořádku v obci, ochraně bezpečnosti a mravního vývoje dětí a
mládeže.

7) Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

II.
Základní pojmy

ČI. 2

1) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase
při respektování subjektivních práva zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí
osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku
dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních
normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale podle obecného názoru a přesvědčení je
ve veřejném zájmu jejich zachovávání jako nezbytná podmínka občanského soužití.

2) Veřejným prostranstvím se rozumí 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.
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3) Veřejným zanzením se rozumí zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a slouží
k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, stožáry veřejného osvětlení, veřejné telefonní
automaty, lavičky, autobusové zastávky, sportoviště, dětská hřiště, apod.).

4) Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře,
cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnícké etiky v menších či větších, zpravidla vícefunkčních
kompozicích, doplňující obytné prostředí (zejm. parky, zahrady a plochy určené k trávení volného času) ve
vlastnictví či správě obce.

5) Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách, plesech,
koncertech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu
určených.

6) Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí sportovní či kulturní podnik, taneční zábavy, diskotéky a jiné
podobné akce přístupné veřejnosti.

7) Noční dobou se ve smyslu zákona Č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin.

8) Zařízením a místem určeným pro vylepování plakátů, letáků, programů, volebních hesel, výzev, inzertních či
jiných oznámení a dalších tiskovin sloužících k propagaci určité akce nebo výrobků se rozumí vývěsní skříňky
Obecního úřadu Bašť. Jejich použití podléhá souhlasu Obecního úřadu Bašť.

III.

Obecná ustanovení

Či. 3

1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je
určeno.

2) Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit
se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich
dodržováním.

IV.
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně

Či. 4

1) Na území obce je v zájmu udržování veřejného pořádku a čistoty veřejných prostranství, ochrany veřejných
zařízení a veřejné zeleně zakázáno na těchto prostranstvích a zařízeních zejména:
a) vylepovat a umisťovat plakáty, letáky, programy, volební hesla, výzvy, inzertní či jiné oznámení a další

tiskoviny sloužící k propagaci určité akce nebo výrobků mimo k tomu určená místa a zařízení;
b) malovat barvou, sprejem, fixou, apod. (to neplatí v případech údržby prováděné nebo zabezpečované

vlastníkem či jím pověřenou osobou);
c) poškozovat či ničit veřejná zařízení nebo je přemisťovat;

2) Na plochách veřejné zeleně je dále zakázáno zejména:
a) znečišťovat, poškozovat nebo ničit veřejnou zeleň;
b) stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly;
c) rozdělávat oheň;
d) stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená.

3) Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo verejnou zeleň je povinen na svůj náklad
neprodleně znečištění odstranit. V případě, že ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo
veřejnou zeleň, ve stanovené lhůtě znečištění neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník nebo jím určený
správce veřejného prostranství, veřejného zařízení nebo veřejné zeleně či osoba odpovědná za udržování
veřejného pořádku a čistoty.

4) Chovatelé a vlastníci psů či jiných zvířat jsou povinni zajistit, aby psi či jiná zvířata neznečišťovala veřejné
prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň a v případě, že dojde k znečištěni veřejného prostranství,
veřejného zařízení nebo veřejné zeleně jsou povinni na svůj náklad neprodleně znečištění odstranit.
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V.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

ČI. 5

I) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně se stanovují následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci:
a) na veřejném prostranství v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku. Toto ustanovení se

nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně
vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob a lovecké psy při výkonu práva myslivosti za
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy;

b) pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavěná území a jejich části. Volný pohyb psů v těchto
prostorech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Průvodce
(doprovod) psa přitom musí být v každém okamžiku schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit
tomu, aby pes obtěžoval, ohrožoval či způsobil újmu jiným osobám nebo zvířatům;

c) se psy je zakázáno vstupovat do prostoru dětských hřišť.
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1) zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod

kontrolou či dohledem.

VI.

Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

ČI. 6

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu se zájmem na ochranu bezpečnosti,
majetku a mravního vývoje dětí a mládeže v obci, je pro účely této vyhlášky konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství.

2) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů ve vymezených prostorách veřejného prostranství na území
obce:
a) park na pozemku p.č. 36/ I, k.ú. Bašť;
b) dětská hřiště na pozemcích p.č. 98/458, 512/5, k.ú. Bašť;
c) okolí budovy obecního úřadu v Bašti na pozemcích p.č. 585/2, 542/18, 542/19, 542/20 a st. 158, 164 a 178,

k.ú. Bašť;
d) prostory autobusových zastávek Bašť, Bašť-Baštěk, Bašť-Baštěk-náves a Bašť-Měšická.

ČI. 7

I) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu se zájmem na ochranu bezpečnosti,
majetku a mravního vývoje dětí a mládeže v obci, je pro účely této vyhlášky kouření na veřejném prostranství.
Zakazuje se proto kouření na dětských hřištích na pozemcích p.č. 98/458, 512/5, k.ú. Bašť.

ČI. 8

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v
obci, je pro účely této vyhlášky pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejném prostranství v
zastavěných částech obce. Zakazuje se proto pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejném
prostranství v zastavěných částech obce.

ČI. 9

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu se zájmem na ochranu bezpečnosti a
zdraví v obci, je pro účely této vyhlášky rušení nočního klidu a používání hlučných strojů a zařízení v
nevhodnou denní dobu.

2) Noční dobou pro dodržování nočního klidu se ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
ve znění pozdějších předpisů, rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin.

3) V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
4) Uživatelé nástrojů zahradní a stavební techniky, vydávající nadměrný hluk, vyjma dopravních prostředků, je

mohou v neděli a ve dnech státních svátků užívat až od 9 hodin.
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ČI. 10

I) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku v obci, je pro účely této vyhlášky pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo
reprodukované hudby (např. se jedná o různé kulturní pořady, taneční zábavy, diskotéky, technoparty apod.),
na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, pokud hudba či projevy účastníků
akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích.

2) Za akce uvedené v odst. I) se nepovažují:
a) akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např. zákon o volbách do zákonodárných sborů a orgánů

územních samosprávních celků, zákon o právu shromažďovacím apod.);
b) akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy promocí, narozenin apod.);
c) akce organizované obcí Bašť nebo organizacemi,jichžje obec Bašť zřizovatelem.

3) Akce uvedené v odst. 1) lze pořádat na území obce za následujících podmínek:
a) akce lze pořádat pouze mimo zastavěné části obce, a to:

i) v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00 do 1.00 hodíny ráno
následujícího dne;

ii) v ostatní dny od 6.00 do 22.00 hodin;
iii) u příležitosti vítání Nového roku do 2.00 hodín ráno dne 1. ledna.

b) organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Obecnímu úřadu Bašť, a to nejpozději 10 dnů přede
dnem jejího konání. V písemném oznámení uvede:
i) jméno, příjmení a bydliště pořadatele, (název, sídlo, IČ pořadatele);
ii) druh akce, den a místo jejího konání;
iii) dobu zahájení a ukončení akce;
iv) předpokládaný počet účastníků akce;
v) jaká opatření organizátor a pořadatel zajistí, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zejména uvede

potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a
ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečí plnění povinností vyplývajících z příslušných právních
předpisů;

vi) způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce;
vii) způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce;
viii) souhlas vlastníka, případně oprávněného uživatele nemovitosti, kde se má akce konat.

c) organizátor či pořadatel akce je povínen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob
k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení a poskytnout obci Bašť potřebnou součinnost.

ČI. II

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu se zájmem na ochranu bezpečnosti a
zdraví a majetku v obci, je pro účely této vyhlášky odpalování zábavné pyrotechniky, třaskavín nebo
ohňostrojů.

2) Každý je povinen při používání pyrotechniky, třaskavin a ohňostrojů (dále jen používání pyrotechniky) dbát
zvýšené opatrnosti a chránit život a zdraví ostatních osob a jejich majetku. Současně nese odpovědnost za
případné škody vzniklé používáním pyrotechniky.

3) Na veřejném prostranství v zastavěné části obce je používání pyrotechniky zakázáno.
4) Zákaz používání zábavné pyrotechniky na veřejném prostranství v zastavěné části obce se nevztahuje na dny

31. prosince a 1. ledna v době od 23.00 do 01.00 hodíny a při pořádání ohňostrojů na základě vydané výjimky.
5) Výjimky pro používání pyrotechniky na veřejném prostranství v zastavěné části obce povoluje Obecní úřad

Bašť. Výjimku lze povolit jen na dobu od 06.00 do 22.00 hodin, tedy mimo dobu nočního klidu.

VII.
Závěrečná ustanovení

ČI. 12

1) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními
právními předpisy, jež mají v případě, že je vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.

2) Zaviněná porušení povinností stanovená touto vyhláškou lze postihovat dle zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
nejde-Ii o trestný čin, či jíný správní delikt.
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ČI. 13

I) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Bašť Č. 2/20 II, o veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě v obci Bašť, ze dne 24. 10. 20 II.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

01>.·(. P.ašť
Ob0-;;ní 1. .,. '''t', 25065

C!. l~. i -,'L!.065 .
rco. 00..::4J036 Václav Žihla

místostarosta obce
Ing. Iva Cucová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
1 B. 12. 2012

OBECNÍ ÚŘAD Bašť
Obecní 1.2~,Bašť, 25065
/' te~.ť283981065
~'.ťč0': 00240036

Sejmuto z úřední desky dne: OBECNÍ ÚŘAD Bašť
Obecní 126, Bašť, 250 65

A""'-c?ť"~J;/283981065I .. "rčo, 0024;)036
3R Dl Z013

_, 0becní úřad Bašť
Obecní 126, Bašť, 25065

teJ.: 283981065
rCO:00240036

- 3. Dl 2013

Zasláno MV ČR dne:

Datum účinnosti dne: t a 01. Z013

Příloha Č. I k obecně závazné vyhlášce obce Bašť Č. 1/2012 - stanovení rozsahu zastavěného území obce Bašť.
Příloha Č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Bašť Č. 1/2012 - vyznačení pozemků uvedených v čI. 6, odst. 2 (zákaz
konzumace alkoholu).
Příloha Č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce Bašť Č. 1/2012 - vyznačení pozemků uvedených v čI. 7 (zákaz
kouření).
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Příloha Č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Bašt' č, 1/2012
- stanovení rozsahu zastavěného území obce Bašt'
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Příloha Č. 2 k obecně závazní vyhlášce obce Bašt' č, 1/2012
- vyznačení pozemků uvedených v článku 6, ost. 2 ( konzumace alkoholu)
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uvedených v článku 6, ost. 2 ( konzUmace alkoholo 1
písmo o) dětsi<á hřiště na pozemcích p.č. 512/

5
, k.ú. Bašť

4UJ/ L
Q

512/17

Q

510/7

.,.- -r-

~

\

ťJ n
\

U
542/40. 542/41

\

542/38 542/39



]

7

f--- J-- /I - o ---+----..::
11--..--

L-
198/278 -,

I
J I I /

Příloha č. Z k obecně závazní vyhlášce obce Bašt' č. 1/2012
- vyznačení pozemků uvedených v članku 6, ost, 2 ( konzumace alkoholu)
písmo b) dětská hřiště na pozemcích p.č. 98/458, k.ú. Bašt'
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příloha Č. 3 k obeCně závazní ""hlášce obCe Bašť Č. 1/

2012

. vyznačení pOl
emkfi

uvedených va. 7 (lákal kouření)'

. dětské hřiště na pOlemku 512/5, k. ú. Bašť
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