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Zastupitelstvo obce Rudoltice

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2017,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích
Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém zasedání dne 30. listopadu 2017
usnesením č. ZO/13/30/11/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a),
c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Cíl a předmět vyhlášky
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu
obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující
k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním
veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve
veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
(1) Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů
i návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.
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ČÁST II.
VYMEZENÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ BY MOHLY NARUŠIT VEŘEJNÝ POŘÁDEK
V OBCI NEBO BÝT V ROZPORU S DOBRÝMI MRAVY, OCHRANOU
BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A MAJETKU
Čl. 3
(1) Požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se
s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném
prostranství (dále jen „požívání alkoholických nápojů“) je činností, která by mohla
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku.
(2) Požívání alkoholických nápojů se zakazuje na těchto veřejných prostranstvích:
a) na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky;
b) na dětských hřištích, pískovištích a obdobných zařízeních, a v okruhu 50 m od
nich;
c) v prostoru autobusových zastávek v obci a v okruhu 10 m od nich.
(3) Zákaz uvedený v odst. 2 se nevztahuje:
a) na prostory restauračních předzahrádek umístěných na uvedených veřejných
prostranstvích, které jsou součástí restauračních zařízení provozovaných
v souladu s právními předpisy, v jejich provozní době;
b) na akce, které byly předem oznámeny Obecnímu úřadu Rudoltice;
c) na dny 31. prosince a 1. ledna.
Čl. 4
(1) Zakládání otevřených ohnišť a grilování mimo místa k tomu určená je činností,
která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
(2) Zakládání otevřených ohnišť a grilování mimo místa k tomu určená se zakazuje
na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 5
(1) V místech, kde je součástí veřejného prostranství veřejná zeleň, kterou se
zejména rozumí plochy porostlé vegetací, dřeviny a byliny rostoucí jednotlivě
nebo v ucelených souborech, je dále činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku:
a) trhání květin a plodů okrasných dřevin, lámání větví, prořezávání a kácení
dřevin bez souhlasu vlastníka veřejného prostranství;
b) svévolné vysazování, přemísťování, úprava součásti zeleně bez souhlasu
vlastníka veřejného prostranství;

c) umísťování nebo upevňování jakýchkoliv předmětů na zeleň (reklamní
poutače, bazény aj.) bez souhlasu vlastníka veřejného prostranství.
(2) Činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku se zakazují na veřejných prostranstvích
uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
ČÁST III.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 7
Kontrola a sankce
(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů nebo jako správní delikt podle zákona o obcích, nejde-li o jiný správní
delikt či trestný čin.
(2) Kontrolu dodržování této vyhlášky a ukládání sankcí při nedodržování budou
provádět pověření pracovníci Obecního úřadu v Rudolticích a příslušníci Městské
policie Lanškroun2.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Rudoltice č. 1/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, ze dne 1.6.2017.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Jolana Kobzová, v. r.
místostarostka

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne:

29.12.2017

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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Obec Rudoltice má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s městem Lanškroun.

