OBEC PILA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 4/2007
o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
0bec Pila na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 6. 2007, dle ustanovení § 10 a §
84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška):
1. ukládá povinnosti:
a) při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a
diskoték
2. stanoví pravidla:
a) při užívání veřejného prostranství a míst veřejně přístupných
b) pro pohyb psů
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
1. Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) Veřejným pořádkem
Souhrn pravidel chování na veřejnosti, vycházejících z právních norem i norem morálních a
společenských, jejichž zachování je podle obecného přesvědčení v určitém místě a čase
nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití.
b) Veřejným prostranstvím
Ulice, cesty, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
c) Místem veřejně přístupným
Každé místo, kam má přístup více lidí, přičemž nemusí být bez omezení přístupné komukoliv
a kdykoliv; stačí, je-li přístupné např. během provozní doby, zejména provozovny pro
hostinskou nebo obchodní činnost, kulturní a sportovní zařízení.
d) Veřejně prospěšným zařízením
Zařízení veřejně přístupná, určená pro veřejné použití ke konkrétnímu účelu, zejména
autobusové zastávky, lavičky, odpadové koše, telefonní budky.
e) Veřejnou pouliční produkcí
Hudební, divadelní, zvuková, reklamní a výtvarná činnost, estrádní a artistické produkce a
produkce lidové zábavy konaná na veřejných prostranstvích obce.
f) Veřejnou zelení
Travnaté plochy včetně těch ploch, které byly původně jako travnaté plochy určeny, a u nichž
došlo k jejich částečnému nebo úplnému zničení. Dále plochy zatravněné i nezatravněné
půdy nacházející se pod stromy a keři rostoucími jednotlivě i ve skupinách (včetně těchto
dřevin). Jedná se zejména o parky, uliční zeleň, trávníky, stromořadí, jednotlivě rostoucí
stromy a keře.

g) Užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem
Užívání veřejného prostranství dle zvláštního předpisu, zejména umístění zařízení sloužících
k poskytování služeb, stavebních, prodejních a reklamních zařízení, vyhrazení trvalého
parkovacího místa.
h) Noční dobou
Doba od 22 hodin do 6 hodin. 1)
Čl. 3
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) prodej, podávání a konzumace alkoholu
2. Zakazuje se provádět činnost uvedenou v čl. 1 písmeno a) ve vymezeném prostoru:
a) parku u Obecního úřadu obce Pila
b) parku u Hasičárny
c) autobusových zastávek
d) sportovišť s výjimkou provozu občerstvení TJ Baník Pila
e) dětského hřiště v areálu sportoviště TJ Baník Pila
a to v době konání mistrovských fotbalových utkání žákovského, A- a B-týmu TJ Baník Pila,
letního turnaje Memoriálu Oldy Ozoma, pálení čarodějnic a oslavy Dne dětí, jejichž
organizátorem je Obecní úřad Pila a TJ Baník Pila.
Čl.4
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí
1. Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a
diskoték, konaných mimo stavby určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím dle
zvláštního zákona, je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději sedm kalendářních dnů
před jejím konání písemně oznámit svůj záměr OÚ Pila.
V písemném oznámení uvede:
a) podnikatel právnická osoba - obchodní firmu v souladu s obchodním rejstříkem nebo
název, jde-li např. o občanské sdružení, dále IČ a sídlo a právnická osoba zapsaná do
obchodního rejstříku přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku;
b) podnikatel fyzická osoba – jméno a příjmení, IČ, trvalý pobyt a přiloží příslušný
živnostenský list;
c) fyzická osoba - jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt.
Další náležitosti oznámení: obsahové zaměření akce, místo pořádání a jeho kapacita, čas
konání (zahájení a ukončení).
Změny údajů uvedených v oznámení je pořadatel povinen sdělit neprodleně v místě podání
oznámení.
Čl. 5
Užívání veřejného prostranství, míst veřejně přístupných a veřejně
prospěšných zařízení
1. Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství stanoví zvláštní předpis.
Čl. 6
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:

a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
3. Pro volné pobíhání psů a jejich výcvik se vymezují následující prostory: p.p.č. 557/1, 551,
552, 569, 544/1 v k.ú. obce Pila.
4. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 3 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 7
Užívání plakátovacích ploch v majetku obce
1. Umísťování informačních plakátů a tiskovin, případně jiných oznámení na plakátovacích
plochách v majetku obce je povoleno pouze se souhlasem obce, způsobem stanoveným
vlastníkem těchto ploch.
2. Umísťování ostatních reklamních, propagačních a informačních zařízení se řídí zvláštními
předpisy.
3. Plakátovací plochy jsou umístěny u autobusové zastávky KD Pilská hospoda, SD Jednota
Toužim a autobusové zastávky Rozcestí.
Čl. 8
Kontrola a sankce
1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.
Čl. 9
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. 7. 2007.

……………………………..
Zuzana Mäsárová
místostarostka

………………………………….
Mgr. Stanislav Hoffman
starosta obce Pila

1) §34, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

