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Obecně závazná vyhláška obce Rozhovice  
č. 4/2010, 

 
 o veřejném pořádku a čistotě obce 

 
 

Zastupitelstvo obce Rozhovice se na svém zasedání dne 13. 9. 2010 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 písm. a), b), c), d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

ODDÍL I 
Základní ustanovení 

 
Článek 1 

Předmět úpravy 
 

Tato obecně závazná vyhláška upravuje základní povinnosti občanů obce Rozhovice   
(dále jen „obce“), právnických osob nebo fyzických osob podnikajících, které mají 
sídlo nebo místo podnikání nebo provozují svoji podnikatelskou činnost na území 
obce, a dalších osob 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 obecně 
závazná vyhláška stanoví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 
diskoték. 

Článek 2 
Vymezení základních pojmů 

 
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí: 
 

1. Veřejným prostranstvím je prostranství ve smyslu § 34 zákona o obcích, tzn. 
náves, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. Plochy veřejných prostranství na území obce, na 
které se vztahuje tato obecně závazná vyhláška jsou vymezeny v přílohách 
č.1 a č.2, které jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky, 

 
2. zařízením obce sloužícím potřebám veřejnosti (dále jen „zařízení obce“) 

zařízení ve vlastnictví obce, tzn. zejména všechny čekárny veřejné linkové 
osobní dopravy (autobusové přístřešky), lavičky, výlepové plochy, odpadkové 
koše a kontejnery,  informační a naučné tabule, místní rozhlas, pískoviště, 
hrací prvky pro děti (houpačky, prolézačky, kolotoče a obdobná zařízení), 
dětská hřiště včetně kompletního vybavení, veřejná sportoviště včetně 
vybavení, a veřejné osvětlení. 

3. veřejnou zelení soubor sadovnických prvků přirozených nebo člověkem 
uspořádaných podle sadovnických a estetických zásad do celků, které utvářejí 
nebo doplňují dané prostředí. Tímto se rozumí ucelené výsadby stromů, keřů 



 2 2 

a květin, trávníkové plochy, jednotlivé stromy, keře, květiny, zeleň v okolí 
vodních toků a ploch, uliční, funkční (tj. okrasná, ovocná nebo izolační) a 
rekreační zeleň, květinová výsadba v záhonech nebo nádobách (květináčích),  

 
 

 
4. nočním klidem časový úsek mezi 22.00 až 6.00 hodinou následujícího dne, 

 
5. veřejnosti přístupným podnikem, veřejnosti přístupný sportovní či kulturní 

podnik,  včetně tanečních zábav, diskoték, technoparty atd., 
 

6. pořádajícím fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, 
která veřejnosti přístupný podnik organizačně a pořádkově zajišťuje, a která je 
v hlášení o konání nebo v žádosti o udělení výjimky ke konání veřejnosti 
přístupného podniku dle ustanovení této obecně závazné vyhlášky jako 
pořádající uvedena, 

 
7. pořadatelem a pořadatelskou službou osoba nebo osoby, které přímo na 

místě samém veřejnosti přístupný podnik organizačně a pořádkově zajišťují, a 
které jsou jako pořadatelé viditelně označeny, 

 
 

ODDÍL II 
 

Udržování čistoty veřejného prostranství 
a ochrana životního prostředí, veřejné zeleně, pořádek v obci chování občanů a 

organizací a užívání zařízení obce 
 

Článek 3 
Udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 

 
K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je na 
veřejných prostranstvích  zakázáno: 
a) vylepovat a rozmísťovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační 

prostředky a jakékoliv jiné tiskoviny mimo výlepové plochy na zařízeních ve 
vlastnictví obce bez souhlasu vlastníka, 

b) každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, 
které způsobil buď přímo (znečišťovatelem je fyzická osoba) nebo nepřímo 
(pomocí věcí, např. motorovým vozidlem ale i znečištění exkrementy psů) 

 
Článek 4  

Ochrana veřejné zeleně 
1. Předmětem a cílem ochrany veřejné zeleně je především zohlednění estetické 

stránky obce.                                                                              
2. Veřejnou zeleň lze užívat pouze způsobem odpovídajícím jejímu účelu a 

stavu. Na plochách veřejné zeleně je  bez souhlasu vlastníka zakázáno: 
a) přemísťovat nádoby s mobilní zelení (květináče) nebo jakkoliv s nimi jinak 

manipulovat, 
b) umísťovat na plochy veřejné zeleně materiál nebo zařízení nesloužící 

k údržbě veřejné zeleně, 
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c) vstupovat do ohrazených ploch nebo prostorů označených značkou nebo 
tabulkou zakazující vstup,   

d) stanovat nebo nocovat, 
e) stát, zastavovat, zajíždět, jezdit vozidly nebo je parkovat na plochách 

veřejné zeleně. Zakazuje se na těchto plochách jízda na jízdním kole a na 
zvířeti, a to na celém území obce mimo extravilán. To neplatí pro vozidla 
zajišťující údržbu veřejné zeleně. 

       
      3.  Na plochách veřejné zeleně je zakázáno provádět vlastní výsadbu bez 

souhlasu vlastníka.  
 

Článek 5 
Pořádek v obci a chování osob 

1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: 
a) rušení nočního klidu, 
b) používání hlučných strojů a zařízení dle odst. 2 písm. b) 

 
2. a)   v době nočního klidu je každá osoba povinna zachovat klid a omezit 

hlučné projevy. 
      b)   každá osoba je povinna zdržet se o nedělích a státem uznaných dnem 
pracovního 
            klidu v době od 14.00 do 22.00 hodin veškerých prací  spojených 
s užíváním 
            zařízení a přístrojů způsobující hluk např. sekaček na trávu, cirkulárek 
motorových 
            pil, křovinořezů  apod. 

  

Článek 6 
Užívání zařízení obce 

 
Zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti lze užívat pouze způsobem 
odpovídajícím jejich účelu a stavu. Zakazuje se: 
a) přemísťovat lavičky, odpadkové koše, hrací prvky pro děti a další 

přemístitelná zařízení obce na jiná místa, než kde byly umístěny, 
b) vylepovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační prostředky a jakékoliv 

jiné tiskoviny na výlepové plochy obce bez jejího souhlasu.  
 
 

ODDÍL III 
Pořádání, průběh, doba konání a ukončení veřejnosti přístupných podniků 

 
Článek 7 

Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných podniků 
 

1. Konání veřejnosti přístupného podniku (dále jen „veřejný podnik“) musí být 
oznámeno na obecní úřad Rozhovice. Hlášení o konání veřejného podniku je 
pořádající povinen učinit na příslušném tiskopise nejpozději 5 dní před  
konáním veřejného podniku. Tiskopis je přílohou č. 3 této obecně závazné  
vyhlášky a je její nedílnou součástí. 
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2.  Při veřejném podniku je pořádající povinen zajistit potřebný počet pořadatelů 
nebo dostatečnou pořadatelskou službu. Pořadatelská služba zajišťuje veřejný 
podnik po celou dobu jeho konání. 

 
3.  Konání veřejného podniku na veřejných prostranstvích je činností, která by 

mohla narušit veřejný pořádek v obci. 
Veřejné podniky spojené s produkcí živé či reprodukované hudby konané ve 
venkovních prostorách je zakázáno provozovat od října do dubna v době od 
22.00 do 06.00 hodin a od května do září (pátek a sobota) v době od 03.00 do 
06.00 hodin 
. 

      4. Při veřejných produkcích konaných mimo uzavřený objekt zabezpečí 
          pořadatel  čistotu areálu dostatečným množstvím sběrných nádob na  
          komunální odpad a  tříděny  odpad (plasty). při veřejných produkcích konaných  
          mimo uzavřený objekt dále pořadatel  zabezpečí čistotu areálu dostatečným    
          množstvím sociálních zařízení 

      
Článek 8 

 

Doba konání veřejných podniků 
 

1. Taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce (živá hudba) pořádané ve   vnitřních 
prostorách 
    lze provozovat pouze v době od 12.00 do 03.00 hodin 
2. Diskotéky (reprodukovaná hudba) pořádaná ve vnitřních prostorách lze provozovat 
pouze 
    od 12.00 do 03.00 hodin 
 

ODDÍL IV 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
Článek 9 
Sankce 

 
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude 
postihováno  podle zvláštních právních předpisů. 
 

Článek 10 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 

 

        Ing. Tomáš  K a ch l í k                                             Milan S t e j s k a l 
           místostarosta obce                                                     starosta obce  
        
Vyvěšeno  na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne: 
Vyvěšeno i v elektronické podobě 


