Obecně závazná vyhláška
obce Dolní Dunajovice č. 1/2010
o veřejném pořádku v obci Dolní Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dolní Dunajovice se na svém zasedání dne 22. prosince 2010 usnesením
č. 12/2 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška upravuje zejména:
a) stanování, táboření, rozdělávání ohňů,
b) vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení,
c) veřejnou hudební produkci,
d) noční klid,
e) používání zábavné pyrotechniky,
f) parkování motorových vozidel.
Článek 2
Základní pojmy
(1) Veřejný pořádek v obci Dolní Dunajovice je vyvážený stav společenských vztahů
respektujících vžitá a místně uznávaná pravidla způsobu života a společenského chování
vycházející z poměrů a z obecně přijímaných zásad a pravidel morálky v obci Dolní
Dunajovice. Umožňuje tak klidné a pokojné soužití občanů a návštěvníků obce ve dne i
v době nočního klidu, respektující zejména dobré mravy, bezpečnost a nedotknutelnost osoby
a jejího soukromí, ochranu jejího majetku, jejího zdraví a příznivého životního prostředí.
(2) Narušením veřejného pořádku se rozumí každé nežádoucí jednání, které porušuje
veřejný pořádek v obci.
(3) Pyrotechnickými předměty se pro účely této vyhlášky rozumí pyrotechnické
předměty 1., II. a III. třídy dle vyhlášky Č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi.
(4) Veřejným prostranstvím jsou 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.
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(5) Veřejná hudební produkce je hudba živá (např. při tanečních zábavách, plesech,
koncertech) i reprodukovaná (např. z rádia, televizoru, CD přehrávače, magnetofonu) pokud
je provozována v provozovnách a místech k tomu určených a na veřejných prostranstvích.
Článek 3
Stanování, táboření a rozdělávání ohňů
(I) Stanováním a tábořením se rozumějí všechny formy táboření bez ohledu na to, zda
jde o přespání pod vlastním stanem či bez něho, o použití obytného přívěsu nebo obytného
automobilu, či o nějaké jiné formy např. přespání v osobním automobilu atd.
(2) Z důvodu ochrany životního prostředí je zakázáno na veřejném prostranství, pokud
není k takovému účelu vyhrazeno:
a) stanování a táboření,
b) zakládání ohnišť a rozdělávání ohňů.
Článek 4
Vylepování plakátů, reklamních letků a jiných oznámení
(I) K vylepování plakátů, reklamních letáků a jiných oznámení jsou v obci vyhrazeny
plakátovací plochy. Je zakázáno vylepovat plakáty, letáky a jiná oznámení na plakátovací
plochy bez souhlasu jejich správce.
(2) Na jiných místech k tomu uzpůsobených je možno vylepovat plakáty, reklamní
letáky a jiná oznámení jen se svolením majitele objektu a to takovým způsobem, aby
obsahem, provedením nebo umístěním plakátu nebo letáku nebyl narušen vzhled obce.
Článek 5
Veřejné hudební produkce
(I) Veřejné hudební produkce jsou v územním obvodu obce Dolní Dunajovice
povoleny pouze od 6,00 do 22,00 hod.
(2) Provozovatel veřejné hudební produkce zodpovídá:
a) za udržení veřejného pořádku během produkce a k tomuto účelu je povinen přijmout
veškerá účinná opatření,
b) za udržení pořádku a je povinen zabezpečit dostatečný počet zřetelně označených
pořadatelů, prokazatelně poučených o svých povinnostech,
c) za počet přítomných na veřejné produkci, který nepřesáhne stanovenou kapacitu objektu,
d) za hlasitost produkce, v případě udělení výjimky je zakázáno občany v obytných domech
nepřiměřeně obtěžovat veřejnou produkcí hudby v době od 22.00 do 06.00 hodin,
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e) za zabezpečení ukončení veřejné hudební produkce po uplynutí povolené doby.
(3) Z ustanovení čl. 5 odst. 1 a 2 může výjimku udělit rada obce a to pouze:
a) na pořádání konkrétní akce
b) na určité časové období, je-li činnost (akce pravidelně opakována, ne však na dobu
přesahující jeden rok)
(4) Žadatel o výjimku doloží žádost s:
a) přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele, uvedením
druhu hudební produkce a jejím provozovatelem,
b) předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní,
c) identifikací osoby, zodpovědné za zajištění pořadatelské služby.
(5) Rada obce je oprávněna udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit
splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku, rada
obce může udělení výjimky v průběhu její účinnosti zrušit, narušuje-li činnost v době nočního
klidu veřejný pořádek.
(6) Žádost o výjimku musí být předložena tak, aby mohla být projednána na nejbližším
zasedání Rady obce Dolní Dunajovice.

Článek 6
Noční klid
(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hod do 6.00 hod následujícího dne.
(2) V době nočního klidu je zakázáno chovat se hlučně, zejména křičet, zpívat, hrát na
hudební nástroje, pouštět hlasitě audio a video přístroje, zapínat hlučné přístroje a zařízení nad
míru přiměřenou poměrům, aby k rušení nočního klidu nedocházelo.
(3) Provozovatelé rekreačních zařízení mohou upravit ve svých zařízení noční klid
vnitřním předpisem (ubytovacím a provozním řádem apod.). Tato úprava nesmí narušovat
dodržování nočního klidu mimo ubytovací zařízení ve smyslu této vyhlášky.
Článek 7
Používání zábavní pyrotechniky
V územním obvodu obce Dolní Dunajovice je zakázáno používat zábavní
pyrotechniku (rakety, petardy apod.) v době od 22 do 6 hod s výjimkou slavnostních
příležitostí, což jsou státem uznávané svátky a 31. prosinec. V ostatních případech je použití
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zábavní pyrotechniky dovoleno pouze po předchozím souhlasu Obecního úřadu v Dolních
Dunajovicích.
Článek 8
Parkování motorových vozidel
Na veřejné zeleni je zakázána jízda, zastavení a stání motorových vozidel.
Článek 9
Použití sankcí
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2005, o veřejném
pořádku v obci Dolní Dunajovice.
Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

…………………………
Mgr. Josef Hasník
starosta

…………………………
Luboš Hron
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. prosince 2010
Sejmuto s úřední desky dne:
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