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OBEC LICHOCEVES
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
o veřejném pořádku
Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 1.10.2020 usneslo svým usnesením
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět a cíl úpravy
Tato obecně závazná vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale
nebo dočasně zdržují na území obce Lichoceves, nebo vlastní či užívají na území obce
nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jenž zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou
činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce.
Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků
obce a k vytváření příznivých podmínek pro život v obci, regulace činnosti, která by mohla narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti zdraví a
majetku a stanovení opatření směřujících k ochraně před následnými škodami a újmami
působenými narušováním veřejného pořádku na zájmech chráněných obcí jako samosprávným
celkem, přičemž:
-

-

(1)

každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k
účelu, ke kterému je určeno,
každý je povinen udržovat na území obce čistotu a pořádek a v zájmu jeho zajištění
respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto obecně závaznou vyhláškou a pokyny
osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich dodržováním,
každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného prostranství, veřejného zařízení a
životního prostředí, ke kterému došlo jeho jednáním, opomenutím nebo v souvislosti s jeho
činností.
Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) obec Lichoceves (dále jen „obec“)
v samostatné působnosti
a) ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, včetně
zákazu konzumace (požívání) alkoholických nápojů na vymezených veřejně
přístupných místech, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
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b)
c)
(2)

k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší,
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována,
upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
a) konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích,
b) rozdělávání a udržování otevřených ohňů na plochách veřejné zeleně a v lese vč.
vypalování trávy,
c) vylepování plakátů a umísťování propagačních zařízení,
d) táboření (stanování, nocování pod širým nebem) na plochách veřejné zeleně,
e) pořádání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí spojených s veřejnou
produkcí hudby mimo dobu stanovenou touto vyhláškou,
f)
pohyb psů na veřejných prostranstvích bez náležitého zabezpečení a vstup se psy na
některá vymezená veřejná prostranství.

Čl. 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky:
(1)

Dnem klidu je sobota, neděle, státní svátek a jiný státem uznaný svátek, který je dnem
pracovního klidu (ostatní svátek)1.

(2)

Souhlas obce jako vlastníka daného pozemku, případně jako subjektu, který zabezpečuje
na své náklady údržbu daného veřejného prostranství; souhlasem obce nejsou dotčena
práva jiných vlastníků a ani tento souhlas nenahrazuje správní povolení vyžadovaná jinými
právními předpisy2. Souhlas obce může být pro účely této vyhlášky udělen i pro veřejná
prostranství na pozemcích, která nejsou ve vlastnictví obce a na nichž obec nezabezpečuje
na své náklady údržbu, pokud o to požádá vlastník dotčeného pozemku veřejného
prostranství.

(3)

Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, ulice, veřejné pohřebiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
a) veřejná prostranství do vzdálenosti 50 m od vstupních dveří prodejen s
maloobchodním prodejem alkoholických nápojů (např. prodejen potravin),
b) veřejná prostranství do vzdálenosti 50 m od budov a souvisejících oplocených areálů
škol a školských zařízení,
c) zastávky městské hromadné dopravy a veřejná prostranství v okruhu 50 m od nich,

1

2

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů.
Např. povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, je-li předmětným místem místní komunikace.
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d)

sportoviště, dětská hřiště a pískoviště na veřejných prostranstvích.

(4)

Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a
slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. lavičky, autobusové zastávky, veřejné
pohřebiště, sportoviště, dětská hřiště, dopravní značky apod.).

(5)

Pořádáním veřejných hudebních produkcí se pro účely této obecně závazné vyhlášky
rozumí veřejnosti přístupné provádění hudebních a tanečních produkcí, zejména tanečních
zábav a plesů, hudebních a tanečních soutěží, vystoupení estrádních umělců, artistů,
podniků lidové zábavy, koncertů, hudebních festivalů, technoparty diskoték a také veřejně
přístupné provozování reprodukované hudby včetně jukeboxů aj. Pro účely této vyhlášky se
pořádáním veřejných hudebních produkcí nerozumí nekomerční umělecké vystoupení
jedné osoby pořádané na veřejném prostranství v době od 8 hodin ranních do 22 hodin
večerních.

(6)

Jinými veřejnosti přístupnými kulturními a sportovními akcemi se rozumí zejména pořádání
kulturních a sportovních akcí, divadelních a filmových představení, kulturních přehlídek,
pořádání přednášek a festivalů, sportovních zápasů a turnajů, hromadných sportovních akcí
aj.

(7)

Pořadatelem akcí se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která takové akce svým jménem
a na svou odpovědnost pořádá.

(8)

Dobou nočního klidu se rozumí doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.

(9)

Veřejným pořádkem je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů a návštěvníků
obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany
majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.

(10) Veřejnou zelení se zejména rozumí stromy a keře rostoucí mimo les nebo jejich ucelené
soubory, travnaté a květinové plochy a květináče, dále trávníky a květinové záhony, které
se nacházejí na veřejném prostranství.
(11) Vylepováním plakátů, informačních a reklamních tiskovin je jakýkoliv způsob přichycení
reklamních letáčků, oznámení, billboardů a reklam, ať už připíchnutí nebo přilepení, a to
zejména na veřejná zařízení, která slouží potřebám veřejnosti, veřejná prospěšná zařízení
nebo na stavby a stromy tvořící veřejnou zeleň.
(12) Tábořením se rozumí pobyt a nocování ve stanech, obytných vozech a karavanech a
rozdělávání ohňů nebo spaní pod širým nebem na travnatých plochách.
(13) Držitel psa se rozumí fyzická osoba, která v rozhodný okamžik má psa ve své péči, tj. např.
osoba, která venčí svého, či cizího psa.
(14) Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se
na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které
jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním ulic nebo
jiných veřejných prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména:
a) odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin,
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b)

c)
d)

provozní kapalina, která unikla z dopravních prostředků při opravách a technických
závadách, únik ropných látek při stáčení z mobilních cisteren do nádrží, dopravované
závadné látky 3,
roztok mycího prostředku, který odtekl při umývání karoserií nebo motorů dopravních
prostředků,
jakákoli jiná věc bez ohledu na její rozměr a původ, způsobilá narušit čistotu na ulicích
a jiných veřejných prostranstvích.

ČÁST DRUHÁ
MÍSTNÍ ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Čl. 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojů4
(1)

Na vymezených veřejných prostranstvích, jejichž přehled je uveden v příloze č. 1 této
vyhlášky, je zakázána konzumace alkoholických nápojů. Alkoholickým nápojem se rozumí
pivo, víno, lihovina nebo jiný nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.

(2)

Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů
a) v restauračních zahrádkách provozovaných na veřejných prostranstvích,
b) v době, kdy se na daném veřejném prostranství koná společenská, kulturní nebo
sportovní akce pořádaná se souhlasem obce dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky,
c) ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

Čl. 4
Ochrana veřejné zeleně a zajišťování udržování čistoty5
(1)

3

4

5

6

V zájmu ochrany veřejné zeleně a ochrany veřejného pořádku je zakázáno:
a) pořádat bez předchozího souhlasu obce v plochách veřejné zeleně sportovní, kulturní
a obdobné veřejnosti přístupné akce; právo shromažďovací6 podle zákona a obecné
užívání veřejných prostranství není tímto zákazem dotčeno,

Viz § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona pozdějších
předpisů.
Na základě zmocnění dle § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů („Obec může dále obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci
alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce
přístupná osobám mladším 18 let“).
Na základě zmocnění dle § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů („Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti“).
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
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b)

c)
d)
e)
(2)

rozdělávat a udržovat otevřené ohně na plochách veřejné zeleně; tento zákaz se
nevztahuje na rozdělávání a udržování otevřených ohňů na plochách k tomu určených
se souhlasem obce, pokud jsou při tom dodrženy jiné právní předpisy,7
vypalování trávy,
tábořit (stanovat, nocovat pod širým nebem) v parcích, na plochách parkového
charakteru a na dalších plochách veřejné zeleně,
jezdit v plochách veřejné zeleně na čtyřkolkách, motorkách či jiných vozidlech.

Na plochách veřejné zeleně je její vlastník nebo správce povinen udržovat čistotu a pořádek
a travnaté plochy nejméně dvakrát za rok, a to do 30. 6. a 31. 8., posekat a posekanou
hmotu, vyjma případu mulčování, z pozemku neprodleně odstranit.

Čl. 5
Podmínky pro vylepování plakátů, informačních a reklamních tiskovin
Vylepovat plakáty, informační a reklamní tiskoviny je povoleno jen na vymezených místech, jejichž
přehled je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky, a na reklamních zařízeních povolených příslušným
silničním správním úřadem, stavebním úřadem nebo Obecním úřadem Lichoceves.

Čl.6
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
(1)

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.

(2)

Znečištěním ulice či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí činnost,
v jejímž důsledku se na veřejné prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné
věci, které jsou v rozporu s účelem využívání veřejného prostranství a mohou narušit vzhled
obce.

(3)

Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit.

(4)

V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

(5)

Provozovatel nebo pořadatel obchodní, sportovní, kulturní a jiné akce je povinen zajistit
sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a po ukončení akce zajistit úklid ulice
nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jejich
znečištění.8

7
8

Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, významných dnech a dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST TŘETÍ
VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Čl. 7
Podmínky pořádání, průběhu a ukončení veřejných kulturních a sportovních akcí9
(1)

Veřejnou kulturní či sportovní akci lze při dodržení jiných právních předpisů10 ve venkovním
prostoru (mimo budovy) pořádat
a) ve dnech, po kterých následuje den klidu, nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději
do 2 hodin bezprostředně následujícího dne,
b) v ostatních dnech nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději do 23 hodin téhož dne.

(2)

Veřejnou kulturní či sportovní akci lze při dodržení jiných právních předpisů v budovách
pořádat
a) ve dnech, po kterých následuje den klidu, nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději
do 3 hodin bezprostředně následujícího dne,
b) v ostatních dnech nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději do 1 hodiny
bezprostředně následujícího dne.
Toto ustanovení se vztahuje i na veřejné kulturní akce pořádané v místnostech hostinských
provozoven a v budovách kulturních a jiných obdobných zařízení, ovšem není jím dotčena
provozní doba provozovny nebo zařízení.

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí pro noc z 31. prosince na 1. ledna. Ustanoveními
odst. 1 a 2 není dotčena stanovená doba nočního klidu.

(4)

Pořadatel veřejné kulturní či sportovní akce, která se má konat zcela nebo zčásti ve
venkovním prostoru (mimo budovy), je povinen pořádání veřejné kulturní či sportovní akce
písemně oznámit Obecnímu úřadu Lichoceves alespoň 5 pracovních dnů přede dnem
zahájení akce. Oznámení musí obsahovat: název veřejné kulturní či sportovní akce, datum
jejího konání a čas zahájení a čas ukončení akce, předpokládaný počet účastníků, označení
místa konání akce, způsob zajištění pořadatelské služby, označení pořadatele dané veřejné
kulturní či sportovní akce (u fyzické osoby: jméno a příjmení, identifikační číslo, případně
datum narození, adresa místa podnikání, případně bydliště a kontaktní telefon, u právnické
osoby: název (obchodní firma), identifikační číslo, adresa sídla a kontaktní telefon
odpovědné osoby) a podpis pořadatele dané veřejné kulturní akce. Oznámení se podává
poštou, datovou schránkou obce nebo osobně donáškou na Obecní úřad Lichoceves.

9

10

Na základě zmocnění dle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů („Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték,
stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku“).
Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
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ČÁST ČTVRTÁ
DOBA NOČNÍHO KLIDU11
Čl. 8
(1)

Dobu nočního klidu stanovuje zákon12 mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.

(2)

Doba nočního klidu nemusí být na celém území obce dodržována v noci silvestrovských
oslav z 31.prosince na 1. ledna.

(3)

Doba nočního klidu nemusí být v částech obce dodržována při pořádání kulturních a
sportovních akcí dle čl. 7 této vyhlášky.

ČÁST PÁTÁ
PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH 13
Čl. 9
Pohyb psů na veřejných prostranstvích
(1)

Na veřejných prostranstvích je držitel psa povinen
a) opatřit psa vodítkem; toto ustanovení se nevztahuje na služební psy při výkonu služby,
na psy záchranářské při záchranné akci a na vodící psy doprovázející nevidomé osoby
a na psy speciálně vycvičené pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením
doprovázející tyto osoby,
b) ponechává-li psa uvázaného bez dozoru, opatřit jej náhubkem; toto ustanovení se
nevztahuje na služební psy při výkonu služby,
c) způsobí-li pes znečištění veřejného prostranství, tyto exkrementy odstranit.

(2)

Volný pohyb psů bez a vodítka je zakázán. Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna
vzhledem ke svému věku, fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomoci
vodítka, je povinna použit současně s vodítkem i náhubek.

(3)

Zákaz vstupu se psy platí pro veřejné pohřebiště a v bezprostředním okruhu 5 metrů kolem
něj, dále v blízkosti a okruhu do 5 metrů od pomníků a jiných pietních míst mimo místní a
účelové komunikace.

11

12
13

Na základě zmocnění dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(„Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“).
Viz § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. („Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny“).
Na základě zmocnění dle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů („Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezit prostory pro volné pobíhání psů“).
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