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OBEC BAST

oBEcNĚ z av l^zN l trnrrÁŠra
oBcE seŠŤ

č.2l20I|

Obecně závazná vyhláška obce Bašť o veřejném pořádku' opatření kjeho zabezpečení
a čistotě v obci Bašť

Zastupitelstvo obce Bašť na svém zasedáni dne 19. 9.201| usnesením ě. 61023 schválilo a vy'dalo v souladu s ust. $
10, $ 35 a v souladu s ust. $ 84 odst' 2) písmeno i) zákona č,. |2812000 Sb. o obcích, ve znéni pozdějších předpisů, a
ust. $ 24 odst. 2) zákona č. 246/|992 Sb., na ocbranu zvtŤat proti týání, ve zněni pozďějších předpisů, tuto obecně
závazrlov vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zaberyečení a čistotě v obci Bašť (dále též jen,,vyhláška..):

L

Zák|adní ustanovení

Čt. t

Tato vytrláška upravuje práva a povirrrrosti všech fyziclcých osob, které se trvale nebo dočasně zdržnjinatlzemi
obce Bašť, nebo vlastní či uživaji na Íuemi obce nemovitost' a dále podnikatelů a právniclcých osob, jež zďe
trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost.
Uzemim obce Bašť se rozumí její katastrální izemi.
V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou
opatření, jejichž účelem je zajišlěni místních zá|ežitostí veřejného pořádku v obci, zďraví a bezpečnosti osob a
majetku.
Tato vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejného prostranství na území obce,
užíváru zařízeri obce sloužících potřebám veřejnosti, k ochraně životního prostředí a veřejné ze|eně.
Tato vyhláška stanovuje' které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo bý v rozporu
s dobrými lnÍavy' ochranou bezpečnosti' zdravi a majetku lze vykonávat pouze v místech a v časech touto
vyhláškou určených.
V rámci zabezpečeni místních zá|eŽiÍosti veřejného pořádku na izemi obce se touto vy'hláškou vymezují
některé plochy veřejného prostranství' na kterých se zakazuje kouřit a konzumovat alkoholické nápoje, a tím se
výváří opatření směřující k ochraně veřejného pořádku v obci' ochraně bezpečnosti a mrarmího vývoje dětí a
m|ádeže,
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

n.
Zák|adní pojmy

Čt. z

Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase
při respektování subjektivních práv a zachováni.moŽnosti jejich rea|izace, zejména nedotknutelnost a soukromí
osob, ochrana majetku' zdraví a právo na pÍíznivé životrrí prostředí' K nastolení a zajištěttt veřejného pořádku
ďocházi dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejicbž soubor tvoří jednak praúdla obsažená vprávních
normách, jednak pravidla choviíní, která nejsou právně vyjádřena, ale podle obecného názoru a přesvědčení je
ve veřejném zájmu jejich zachováváru jako nezbytná podmínka občanského souŽití.
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, trŽiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezen{ tedy sloužící obecnému lŽivání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
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3)

4)

Veřejným zaŤizetim se rozumí zaÍizeni, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a slouží

kuspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, stožáry veřejného osvětlení, veřejné telefonní

automatý lavičky, autobusové zastávky, sportoviště, dětská hřiště, apod.).

Veřejnou zelení se rozumí ucelené 
'o.'tory 

Žiýcha neživých prvků (trávníky, květinové zátrony, stromy, keře,

cest11 apod.) uspořádané podle zásad 
-sadovnické 

etiky v menších či větších, zpraviďla vícefunkčních

kompozicictr, ao|muiici obý"é prostředí (zejm. parky, zabraďy a plochy určené k trávení volného času) ve

vlastnictví či správě obce.
5) Veřejnou p.oá.,k"i hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách, plesech,
. 

koncertech, diskotekachj provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo vprovozovnách ktomu

určených.
Veřejnosti přísťupným podnikem se rozumí spoťovní či kulturní podnik, taneční zábavy, diskotéky a jiné

podobné akce přístupné veřejnosti.
Noční dobou se ve smyslu žákonu ě' 25812000 Sb. o ochraně veřejného zďraví, ve ztět:ú pozdějších předpisů,

rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin.
ZaÍizenima místem určeným pro vylepování plakátů, letaků, programů, volebních hesel, fzev, inzertních či

jiných oznámenia dalších ii.tó,,i'' slouzícich k propagaci určité akc9 nebo výrobků se rozumí vývěsní sKíňky

bbecnflro uřadu Bašť. Jejich použití podléhá souhlasu obecního úřadu Bašť.

ilL
obecná ustanovení

cl .3

Kažďý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je

určeno.
KaŽdý jepovinen udrŽovat naizemiobce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit

," pá1,io,,o.tmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich

dodržováním

IV.

Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zaÍízení a veřejné zeleně

Čt. q

Na území obce je v zájmu udržování veřejného pořádku a čistoty veřejných prostranství, ochrany veřejných

zařizenia veřejné zeleně zakázáno na těchto prostranstvích a zaÍízenichzejména:

a) vylepovat a umisťovat plakáty' letaky, programy' volební hesla, vfivy, itwertni či jiné oznámení a další
. 

tiskoviny sloužící k propagaci určité akce nebo výrobku mimo k tomu určená místa a zaÍizent;

b) malovat barvou, sprej;rrl fixou, apod. (to neplatí vpřípadech ídrŽby prováděné nebo zabezpečované

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

al umisťovat stánky, reklamní či jiné poutače a nosiče bez souhlasu obecního úřadu Bašť.

Na plochách veřejné zeleně je dá|e zakázÍno zejména..
a) znečišťovat, poškozovat nebo ničit veřejnou zeleň;

b) stát, zastavitnebo jezdit motorovými vozidly;
c) rozdělávat oheň;
d) stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená.
Ťen, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zaÍizent nebo veřejnou zeleň je povinen na svůj náklad

nepiodleně znečištění oa't.*lt. V případě, Že ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zaÍizeni nebo

veiejnou zeleň, ve stanovené ttrritc znéeistení neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník nebo jím určený

,p.ď.,"" veřejného prostranství' veřejného zaÍueni nebo veřejné zeleně či osoba odpověďlá za udržování

veřejného pořádku a ěistoty.
Chovatelé a vlastníci psri ei iini,crr zvířat jsou povinni zajislit, aby psi či j:.rrlá zvíŤata neznečišťovala veřejné

prostranství, veřejné žuii,"i něbo veřejnou 2eleň a v případě, že dojde k znečištěni veřejného prostranství,

veřejného zaÍizeninebo veřejné zeleně jsou poviruri na svůj náklad neprodleně znečištění oďstranit.

v.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranstvi

6)

'7)

8)

l )

2)
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2)

5)

4)
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l) Y 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 moŽrý pohyb psů povze na vodítku' Toto ustanovení se

nevztahuje na psy sluŽební a zácbranáňské při ýkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně
vycvičené jako pruvodci zdravobrě postižených osob a lovecké psy při ýkonu práva myslivosti za
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy;

b) pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavěná uzemi a jejich části. Volný pohyb psů v těchto
prostorechje možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázejícipsa. Průvodce
(doprovod) psa přitom musí bý vkaždém okamžiku schopen akusticlcým či jiným prosfiedkem zabráriÍ
tomu, aby pes obtěžoval' ohrožoval či způsobil újmu jiným osobám nebo zvířatům;

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

kontrolou či dohledem.

VL
Zvláštní opatření k zabezpečení místních zá|eŽitostí veřejného pořádku

Čl0

l) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být vrozporu se zájmem na ochranu bezpečnosti,
majetku a mravního vyuoje dětí am|ádeže v obci, je pro účely této vyhlášky konzumace alkoholiclcých nápojů
na veřejném prostranství.

2) Zakazlje se konzumace alkoholiclcých 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, 5l2l5, k.ú. Bašť;
c) okolí budovy obecního úřadu v Bašti na pozemcích p.č. 58512, 542lI8, 542lL9, 542120 a st. 158, L64 a L78,

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

Čt. l

l) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být vrozporu se zájmem na ochranu bezpečnosti,
majetku a mrarmího vyvoje dětí amládeže v obci' je pro účely této vyhlášky kouření na veřejném prostranství.

2) Zakazvje se kouření ve vymezených prostorách veřejného prostransM na území obce:
a) park na pozemku p'č. 3611, k'ú. Bašť;
b) dětská hřiště na pozemcích p.č. 98/458, 5l2l5, k.ú' Bašť;
c) prostory autobusoých zastávek Bašť, Bašť-Baštěk, Bašť-Baštěk-náves a Bašť-Měšická.

Čt. s

l) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo bý v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v
. obci, je pro účely této vyhlášky pohyb drůbeže a jiného hospodářského zviŤecť'ta na veřejném prostranství v

zastavěných částech obce.

Čl.9

1) Činností' která by mohla narušit veřejný pořádek nebo bý v rozporu se zájmem na ochranu bezpečnosti a
zdravi v obci' je pro účely této lyhlášky rušení nočního klidu a používáni hlučných strojů a zařízeni v
nevhodnou denní dobu.

2) Noční dobou pro dodržování nočního klidu se ve smyslu zákona ě' 25812000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
ve zněni pozdějších předpisů, rozumi doba od 22.00 do 6.00 hodin.

3) V době nočního kliduje každýpovinen zachovat klid a omezittúučnéprojevy.
4) Uživate|é elektriclcých i motoroých sekaček, lďovinořezů, pil, cirkularek a dalších zahradtttc|ých, stavebních

či jiných nástrojů vydávajicich hluk je mohou o volných dnech (sobota, neděle, státrrí svátky) uŽivat až od 9.00
hodin.

cl. 10
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l )

2)

3)

Cinností, která by mobla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými tnravy' ochranou bezpečnosti,
zdravi a majetku v obci, je pro účely této vyhlášky poiaaa^ aicí spojenýctr s nuaéúni p,oaot"i živé neboreprodukované hudby (např. se jedná o rizrté kulturní pořady, tanečŇ žatá,y, diskotéky'iechnoparý apod.),na volném prostranství na-místech, která nejsou určená k jejich pořádéni,pótoa r'uauu ii |,o;",.y účastrríků
akce jsou slyšitelné i na dalších neŽ sousedních pozemcích.
Zaakce uvedené v odst. 1) se nepovažují:
a) akce' na něž se ytahuji zvtáštrú zákony (např. zríkon o volbách do zákonodrírných sboru a orgánů

územních samospriívních celků' zákon o právu shroma žď ovacimapod.);
b) akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy promocí, narozeniir apod.);
c) akce organizované obcí Bašť nebo orgatizacemi, jichž je obec Bašť zŤizovate|em.
Akce uvedené v odst. |) |ze poŤádat na uzemi 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 pracormího klidu' od 8.00 do l'00 hodiny ráno
následujícího dne;

ii) v ostatní dny od 6.00 do 22.OOhodn
iii) u příležitosti vítríní Nového roku do 2.00 hodin ráno dne 1' ledna.

b) orgatizátor či pořadatel akce oznámi konání akce obecnímu úřadu Bašť, a to nejpozději 10 dnů přede
dnem jejího konání. V písemném oznámeniuvede:
i) jméno, příjmení a bydliště pořadatele, (název, sídlo, IČ pořadatele);
ii) druh akce, den a místo jejího konání;
iii) dobu zabájenia ukončení akce;
iv) předpokládaný počet účastríků akce;
v) jalcí opatření organizátor a pořadatel zajisti, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zejména uvedepotřebný počet způsobilých a ná|ežitě poučených osob k zabezpečerlt. j.:irl" p"t":'ého průběhu aukončení (pořadatelská služba) a zabezpeěí plnění povinností v11plývajicict, z.prisiuŠných právních

předpisů;
vi) způsob zajišlění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce;
vii) způsob zajištění zdravotrrích a hygieniclcých potřeb účaštníku.akce;
viii) souhlas vlastníka, případně oprár'rrěného uživatele nemovitosti, kde se má akce konat.

c) organizátor či pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a ná|ežitš poučených osobkzabezpečenijejího pokojného průběhu a ukončení a poskytnout obci Bašť potřebnou součirmost.

Čt. tt

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo bý v rozporu se zájmem na ochranu bezpečnosti azdraví a majetku v obci, je pro účely této vyhlášky ódpalování zábavié pyrotechniky, třaskavin neboohňostrojů.
2) Každý je povinen při používání pyrotechniky, třaskavin a ohňostrojů (dále jen použivánipyrotechniky) dbátzvýšené opatrnosti a chránit Život a zdraví ostatnich osob a jejictr majetku- Současně nese odpovědnost za

giípadné škody vznikl é pouŽívárumpyrotechniky
3) Na veřejném prostranství v zastavěné části obce je použivénipyrotechniky zakínáno'
4) Zákaz používáni zábavné pyrotechniky .'u 

''"ř".1.'é- 
prostra.,st.,i v zastavěné části obce se nevztahuje na dny31. prosince a 1. ledna v době od 23.00 do 01.00 hodiny a při pořádání ohňoshojů nazát&aděvydané Újirrrkv.5) VýjiTky pro používání pyrotechniky na veřejném prást'answí v zastavěné části obce povoluje obecní uřadBašť. Výjimku lze povolit jen na dobu od 06.00 ao iz.oo hodin, tedy mimo dobu noeního ktidu.

l)

2)

Čt. tz

Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují.povinnosti fuzickýcha právnichých osob stanovené zv|áštnimiprrí.vními předpisy, jež mají v případě, že je vyhláška 91u.'o..oi" a vymezu;e duplióitním způsobem, přednost.
Zavlněná porušení povinností stanovená toufo vyhláškou lze postihovat ď|e zákona č. 200/1990 Sb. opřestupcích, ve 7něntpo7dějších předpisů, a zákona č. |28/2oo) šb. o obcích, ve zněnípozdějších předpisů,
nejdeJi o trestrrý čin, či jiný správní delikt.

VII.

Závérečná ustanovení

Čt. t:
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1)

2)

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Bašť č. I/2oI|, o veřejném
zabezpeěeni a čistotě v obci Bašť. ze ďne 3o.5.20l1.
Tato obecně závaznávyhláška nabyváúčinnosti 15. dnempo dni jejího vyhlášení.

pořádku, opafrení kjeho

Ing' Iva Cucová

starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20-ffi}Ú1*

Sejmuto z,ttÍedru desky dne:

Zas|áno MV ČR dne:

Datum účinnosti dne:

Příloha č. 1 k obecně závanÉ vyhlášce obce Bašť č'.2/20|I - stanovení rozsahu zastavěného území obce Bašť.
Příloha č. 2 k obecně závazrÉ vyhlášce obce Bašť ě. 2/201| _ vyznaěenipozemků uvedených v čl. 6, odst. 2 (zákaz
kouření a konzumace alkoholu).
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Příloha č. 2. K obceně závazné
čl. 6' odst' 2) pozemek parcelní čís|o 5
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zastávka . Bašť. Baštěk' zastávka
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Vyznačení pozemku
parkr 36/1
okotí oÚ: 585I2i

avázne
pouemek
pozemky
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