Obecně závazná vyhláška Obce Vendryně č. 2/2007
o ochraně veřejného pořádku na území Obce Vendryně
Zastupitelstvo Obce Vendryně se na svém 5. zasedání dne 20.06.2007 usneslo vydat
v souladu se zákonným zmocněním, dle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Vymezení základních pojmů
(1) Veřejným prostranstvím jsou v souladu s § 34, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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. Pro užívání veřejného prostranství
se psem, jsou tyto veřejné prostranství vymezené v příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Veřejná hudební produkce je realizovaná pro veřejnost ze záznamu nebo živě za
podmínek stanovených zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších
předpisů.
(3) Držitel psa je ten, na jehož jméno je pes přihlášen do evidence referátu správních a
místních poplatků Obecního úřadu Vendryně.
(4) Veřejně prospěšná zařízení jsou všechna veřejnosti určená zařízení, která jsou
v majetku Obce Vendryně.
Čl. 2
Pravidla užívání veřejného prostranství
(1) Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny užívat veřejné prostranství podle jeho
povahy a určení obvyklým způsobem.
(2) Na veřejném prostranství je zakázáno:
a) stanování - tento zákaz se vztahuje pouze na ta veřejná prostranství, nebo jejich části,
která jsou v majetku Obce Vendryně
(3) Pravidla pro užívání veřejného prostranství se psem jsou:
a) pes má na obojku připnutou platnou evidenční známku vydanou příslušným úřadem
Ten, kdo psa vede:
b) je plně zodpovědný za chování psa
c) má psa pod stálou kontrolou a přímým dohledem
d) má psa na vodítku, pokud pes není na vodítku je na dohled toho kdo psa vede a má
nasazený náhubek
e) v případě, že je nucen se vzdálit, nasadí psu náhubek a uváže psa na místě k tomu
vhodnému tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob.
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V tomto případě neplatí ustanovení bodu 3 písmena c) tohoto článku
Čl. 3
Pravidla pro odchyt volně pobíhajících psů na území obce
(1) Odchyt volně pobíhajících psů řeší zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve
znění pozdějších předpisů, § 42. Pravidla a podrobnosti odchytu volně pobíhajících psů jsou
dále upraveny v Opatření Obce Vendryně č. 2/2007.
Čl. 4
Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných hudebních
produkcí spojených s taneční zábavou nebo diskotékou
(1) Hlavní organizátor je povinen oznámit referátu kultury Obecního úřadu Vendryně
konání akce (příloha č. 2 této OZV- formulář „Oznámení o konání akce“), a to nejpozději pět
kalendářních dnů před konáním akce.
(2) Pořadatelé jsou povinni v průběhu konání celé akce být zřetelně označeni. Způsob
označení pořadatelů se uvede v „Oznámení o konání akce“.
(3) Hlavní organizátor je povinen zajistit v zájmu ochrany zdraví a majetku všech
účastníků takový počet pořadatelů, aby byl zabezpečen klidný průběh celé akce.
(4) Hlavní organizátor je povinen zajistit ihned po ukončení akce úklid veřejného
prostranství včetně přilehlých ploch a prostor v majetku obce, pokud v průběhu konání akce
došlo k jejich znečistění.
(5) Hlavní organizátor je povinen zabezpečit a rozmístit dostatečný počet sběrných
nádob na odpad, případně provést jiná organizační opatření, aby v průběhu akce nedošlo
ke znečištění veřejného prostranství v majetku obce.
(6) S cílem omezení hlučných a zvukových projevů jsou povinni organizátoři
veřejnosti přístupných hudebních produkcí spojených s taneční zábavou nebo diskotékou,
které jsou konány na venkovním prostranství, tyto ukončit ve 22:00 hod.
Jejich pokračování po 22:00 hod je na základě výjimky povolené Obecním úřadem Vendryně.
Žádost o toto povolení výjimky musí být podána u referátu kultury nejméně 10 pracovních
dnů před konáním akce. Do pěti pracovních dnů bude o žádosti rozhodnuto.
Čl. 5
Závazné podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání všech akcí, kterých
se zúčastňuje více než 200 osob
(1) Tyto závazné podmínky jsou podrobně stanoveny v Obecně závazné vyhlášce
Obce Vendryně č. 4/2007.
Čl. 6
Sankce
(1) Porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno:
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a) jako přestupek v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů,
b) jako jiný správní delikt v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
(1) Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška
Obce Vendryně č. 2/2006, o ochraně veřejného pořádku na území Obce Vendryně
Čl. 8
Účinnost
(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím
vyhlášení.

Ing. Rudolf B i l k o
starosta

Bohuslav R a s z k a
místostarosta

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
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Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce Obce Vendryně č. 2/2007, o ochraně veřejného pořádku na území
Obce Vendryně

Výčet veřejných prostranství dle čl. 1 OZV.

a. veškeré místní komunikace a chodníky vedené v Pasportu komunikací Obce
Vendryně
b. areál základních škol a obecního úřadu (pozemky p.č. 3117, 3116, 3113, 3111,
3112/1 k.ú. Vendryně)
c. Vendryňský areál (pozemky p.č. 3122, 3126/2 k.ú. Vendryně)
d. areál mateřských školek (pozemky p.č. 833, 3883 k.ú. Vendryně)
e. lokalita Vendryně Centrum (pozemky p.č. 789/1, 789/2, 790/1 k.ú. Vendryně)
f. areál u domu s pečovatelskou službou (pozemky p.č. 4050, 4051, 4052 k.ú.
Vendryně)
g. areál hřbitovů (pozemky p.č. 2971, 2972, 2973, 2974, 3040, 3041 k.ú.
Vendryně)
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Příloha č. 2

Oznámení o konání akce/
Žádost o pronájem stánků*)
*)

nehodící se škrtněte

1.

Název akce:

2.

Místo konání:

3.

Akce se koná:
*)nehodící se škrtněte

v budově - na venkovním prostranství*)

Uvede se počet pronajatých stánků

4.

Na akci bude – nebude *) provozována veřejná hudební produkce spojená s taneční zábavou nebo diskotékou

5.

Název produkce:

6.

Název souboru:

7.

Zahájení akce (datum a hodina) :

8.

Ukončení akce (datum a hodina)

9.

Organizátor akce nebo poplatník :
A)

Fyzická osoba:
Přímení a jméno:
Bydliště:
Tel.:

B)

Právnická osoba:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zástupce právnické osoby zmocněný k organizování akce
Příjmení a jméno:
Bydliště:

10.

Tel.:
Pořadatel si propagační materiály vyvěšuje na vlast. náklady, v obci je možnost na 10 ks informačních tabulích (bezúplatně)
Způsob označení pořadatelů v průběhu konání akce:

11.

Složení preventivní požární hlídky:
1. Příjmení a jméno:

Tel.:

2. Příjmení a jméno:

Tel.:

3. Příjmení a jméno:
Tel.:
Pozn.: tato položka se vyplňuje pouze u akcí, kterých se zúčastní více než 200 osob, OZV č.4/2007 která stanovuje podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
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13.

Vyjádření Rady obce OÚ Vendryně
Akce:
*)nehodící se škrtněte

podléhá - nepodléhá - zpoplatnění*)

(uvede se výše poplatku)

Uvede se datum a číslo usnesení Rady Obce Vendryně, na které byla žádost projednána, podpis statutárního orgánu
13.

Prohlášení oznamovatele akce
- prohlašuji, že vlastník nemovitosti, ve které nebo na které se bude akce realizovat byl seznámen se všemi aspekty této akce a
souhlasí s nimi.
- Pořadatel byl seznámen s čl. 4 Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných hudebních produkcí
spojených s taneční zábavou nebo diskotékou OZV č. 2/2007 o ochraně veřejného pořádku na území obce Vendryně a OZV č.
4/2007, která stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany osob při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a je
si vědom následků v případě nesplnění těchto podmínek
- Pořadatel je zodpovědný za parkování aut při konání kulturní nebo sportovní akce, tak aby byla komunikace zcela průjezdná a
aby i na ostatních místních komunikacích byl zajištěn bezpečný provoz.
- Prohlašuji, že přebírám veškerou odpovědnost za pořádek v Obci Vendryně v průběhu a bezprostředně po skončení akce
- Beru na vědomí, že konání výše uvedené akce bude Obecním úřadem ve Vendryni oznámeno Policii ČR, obvodní oddělení
Třinec
- Prohlašuji, že všechny údaje, které jsou uvedeny v tomto formuláři jsou pravdivé.

Vendryně dne
Jméno, příjmení a podpis oznamovatele
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