Obec Šestajovice
Zastupitelstvo obce Šestajovice
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 3/2018,

o veřejném pořádku
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 13. 12. 2018 usnesením č. 17 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1.
Základní ustanovení
1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně
zdržují na území obce Šestajovice, nebo vlastní či užívají na území obce Šestajovice 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 Šestajovice.
2. Územím obce Šestajovice se rozumí jeho katastrální území, tj. katastrální území Šestajovice (dále
jen „obec").
3. V zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou upraven způsob a postup při zajišťování
veřejného pořádku, čistoty a vzhledu veřejných prostranství na celém území obce. V souladu
se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto
vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnost osob, majetku a veřejného
pořádku v obci.
4. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat
pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.
Čl. 2.
Základní pojmy
1. "Veřejným pořádkem" se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob
v daném místě a čase při respektování subjektivního práva zachování možnosti jejich realizace,
zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní
prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování
na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla
chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachování je dle obecného názoru a přesvědčení
nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
2. "Veřejným prostranstvím" jsou ve smyslu této vyhlášky všechna náměstí, 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.
3. "Veřejnou zelení" se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové
záhony, stromy, keře, cesty apod.) doplňující obytné prostředí, zejména plochy určené k trávení
volného času, ve vlastnictví či správě obce a ostatní zelené plochy.
Čl. 3.
Obecná ustanovení
1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu,
ke kterému je určeno.

2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat
a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou.
Čl. 4
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu se zájmem na ochranu
veřejné zeleně v obci, je volný pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných
prostranstvích v zastavěných částech obce.
2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům
a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby drůbež nebo jiné
hospodářské zvířectvo se volně nepohybovalo na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.
3. Umisťování reklamních, propagačních, informačních a jiných materiálů je povoleno pouze
na místech k tomu určených.
Čl. 5
Regulace hlučných činností
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů a zařízení
v nevhodnou denní dobu.
2. Každý je povinen zdržovat se v neděli a ve státem uznané svátky hlučných činností, např.
používání sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních míchaček apod.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob
stanovené zvláštními právními předpisy.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek dle zákona č. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o jednání naplňující
znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
3. Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky provádí orgány obce.
4. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/2017 ze dne 01.02.2017.
5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2019.
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