
otlec Nezvěstice

obecně závazná vyhláška obce Nezvěs:ice č.2/20l2,

o veřejnóm pořádku, čistotě obce a pořádání veřej:rých produkcí

Zastupitelst\'o obce Nezvěstice se na své1n zaser]áni dnc 2.t.9.20l2 usnesenínr č' 9 usneslo vydat
na základě us1ánovení $ l0 pismeno a). b) a c) a.Ntal}o\ení $ 84ods1.2 ajsmeno h) ziíkona

č' 128,/2300 sb.. o obcíclr (obecní zřízcní)' ve u.:réni pozdc\jších předlisij_ tuto obccně závamou
vyhlášku:

č:án€k t
činnosti narrršujíci veřejný pořádek

K za.]aštěíí ochrany veiejnélro pořiidku na území obce se r}r1lezuji činnosai. ktc.ó nanišují
veřcjÚ pořádek v obci nebtr jsou v ro7ponj s dobrýnri m:?vr, ochranou bezpečnos1i. zdraví a
majc:ku:
a) neudržovriní ocllrany veřejné zelenč aiiných veřejných prostral1stvj,
b) rušení nočniho llidu. používání hluč'ýcl strojů, přístrojť: a zďízení,
c) |ři nedodržování podnínek pro pořádí'í. průběh hudcbních plodúcí'

člóÍek II

l. Ve veřejné zcleni označené v mapové piíloze č.1je zakázríno:

a) používa1 ]nololovar vozidla s výjimkou vr)zíkú Zdravotně posaižen]icl! \,jíždě1 s :limi na zeleň a
parkovaa na ní,
b) za ťrčelem zajištění esle1ického leřejného p.ostranství vslupoval na piochy květinových
zál]onů. trhat k\,ě1iny na ziího.lech
c} za účelen: za.jiš1ěni esle:i.kaho vzhledu vc-řcjlého prostÍanství pŤesazovat květirr}', k.j..
slromy,
d) přcmistbvat Zařízcní obcc slouŽicí potřebán veiejllosti (}avičkv. odpadkor'é koŠe..-apod.)'
ťlvstupl\lJl sc p5) nc hiiilé :l Ii.ko\ i.lě.
f) nechat \o]ně pobihat psy'
g) jezdil na zvíiatech, na kolech. kolečkov'v'cIl bruslích' skateboartlcch, koloběŽkácir a iiných
nemotorových prostaedcích s vjjimkou vozíLťr zdravotnč postiŽených na plochách veřejné
zelenč" zejl11éna třávnikú a květinovy'ch záhrlnrl.
h) stano!3l' nocovat' rozdě]ávat a udržo\,.at olevřené ohnč.



2' Radc obce n]aiŽc ]xlr'rllil r'!jir:rku ze zlikazu Lrr'l:rlcnóho r'čl' odst'lpísnr.d) \' od ilvo(llri'n i r l']

případcch l]a Žádost pořadatcle akce pro vcic].1o:t.

'l' ,/ikJ,/\ u\cdc1( r Čl'' nJcr' l pr.rn' 'r'' \l' _) {L' l|ť!,,l:lI'u|| .' l,. rcii ť.tkc ripuhlr.r.
l{asičský 7áchranný sbor ť]cskc rcpLrhliky" sbtrr'y dobrrll'o]nich il'sičú a zdnvotnickou
záchrannou službr.l při výktrrru sluŽb1'

1' /ákazy uvcdenj r'čl' 2 odsl. 1 písm. b). c'}. !i) se nevztahqjí na osob:'po\,ařcnó vlashíkem
údibou vcřť.jnó /.lťnč'

i' Zakazu|c s,"'r,'11cpoval ncbo insLaloral lataloli\' plakál}. leták''-. inzerce' oznaln!ni !i
rellamy mialo p1úátclvací pioch..i schvr,ilcrli i]ia,lcn'] obcc s vj'iinlkou soukx)mých obje]ilal.
pol'ud r,ýlcp či instalacc nc:li \'ro7p.''u s o]]c.nč 7á\'a7nýnri předpisy'' Sch\,álené plakátovícj
n'och\ llI,lI.l-'|'ť rr.r p,'zcrncrch iI..' t).lr.J' J'1 lJ.] ' i8 'u VŠr. o7u IU lLl nadrJ/l ('l)'.
6'11/]6 (u Zaslálk) CSAD vc s:řcdrr obcc). 2112 lLr prodcjn1 ..Na \rartě'')'

Č,í..a l]l

1' l)xl účcl-'- téro r'1'lrlášky se clobou :loi:llho iliiltr r'ozur:ri dobir c)d 22:00 hodin do 06:00 hodin
dne následuiiciho. V tonto časeje Povinrlrlsti ]'ýdého zrchclval nt'a:ri l1id 1'ln_ 7c onlc7t
hlLrčrré projery.

2. Provozclr,atelé pohoslil'Nkých. .estatuačních. kavárenských a Iinýol poJrlbnýclr zařízeni
umístčných v ob).tnó 7ástavbč zoclpovídrrjí za to. Žc iciich přovo7em nebud. nJl uio\ in nočni
ktit.

j. o nedě]ilh r saiia.nl rrznaných dnech pr:rcrrrnilo klidr.r ]ze r'eškeró činnosti spoJcnc s
pouŽi!íl]irn slloirl. přistrojů a zďal.nj /]l':obrljilich hluk (např. sekaček na trárLr. cirku]á'ek.
nrotorovýclr pil. křovinořczů apotl') 1lr'orá'jčt piruzc l do}ě orl 01l:1}{]]:lrrlirl do ]::00 hodill.

{. Veřcjnou hudcbni produkcí sc pro účc]}'tóto v'vhlllšky' rozunrí tall.ční zib.ll!. Jiskdéka.
konceťt, kame\al, ples. oslara či iiná obdobná produkce s Žirou ncbo .clrodttlo\'anou
hudbou.

5. Veřeině přístupným míslen1 se IoZumí Zejména lestaulace. hostitlcc. arcil ll:i]r'voclni nác]rže
(koupaliŠtč) a sponoY].i 7aii7cní'

ó' K Zajištění \eře.]nal]. |ořádku se stirl1ovuj.. ž. ý.i.inos|i přístupnó l]udcbní produkcc konané
mimo L:zavřcllé oblllt'r v.' sprál'linr obrot1u obce bucl<lu ukončen-v' nejpcrzL1éji clo 12:00
hodin' Poiada1el i. 

'.)\,ir.t] 
Z'jisli1 uloíčeni j1udební prcdukcc.

7. Vj'iinkrr z ustanov.n' čl.] odsr'ó rliŽc udčlir ]:. Ž:]]!l.sl plovozovalele akce Rada obcc
\ez\'ěstice'



1.

2.

1.

článek lv

Veiejtou huc]eblí produkci :Ze pořádat na úzrŘí obce po splnlrni oznamovací povinnosti'

Poiadatel vciejné hudebni protiukceje povinen píse ']1ě ol|lámil pořádání 
'é'o 

akce

obecnínu úř;ulrr \ez\čstice. a to !ždy 1l!'jlnénč 7 p]'aco\'nich dni piedem'

oznámení o koniíní veřejné huclební prodrúce musí obszrlrovat jméno (niizev) a adrcsu

poiuJu,"t". n,lr"u u nusaiovó zamčření veřejnó pÍodulce' l]'izev účinkujíciho souboru'

n1sto a čas konání plodukce.

Povinnosti uvcdené v odsuvci 
' 

ďŽ 3 se !.r"ztah'j{ na akce pořádané obcí nebo j i zřizerrými

či pověřeny'ni organizacemi.

čbnek Y
Sankce

PoÍušení povinností stanovc!]ých touto obecně závaznou vyhl'škorl:

a) ftzickóu osobou se postLzu]e podle zákona o přestupciclr,

;;;;;"i;i,';;:.h;" n.t'n p,'ct.ito,.t". při rjL"nrr p"Jnrt'''tel'"c ťi'1nr\li'c posu,uje
"' 

;; i;;i 'p"i'ni 
o.ril, pocll. rá+'on" o on.iih' nejednd-li *c o delikt |o'ttzitelrr} poJle

Zvláš1.lích předpisů nebo o t|estný čin.

čÉn€k vl
ZáYě.eč'á ustll!ovení

lJstanoved této vy]r1ášl), se \íÍrh!ťj na ..lý ťucrnrri oblod obcc Nezvěslico-

'I'aao obecně závazná \'ybláška rubýr:i účinnosd patnáctýn'] dnem po drri vyhllrše'lí

'lbuto v!'hláškou se iuší dosavadní plalná 1)_hláška o vzl edtl' čistolě' pořádiu a o'bÍaně

životniho prostl'cdí r'obci Nczvěstice č. 5/2002 zc dnc 9'9']002'

vvvěšeno dnc: 24.9.20l2
s;jmuto dnc:9.10.2012

,'///a/yz/
Mp ' Pctíc íupá. t)is'
mistostaroslka

Příloha č'1 veřejÍá zeleň (mapa

l.

2.

I-ukáš KarkoŠ

v hraíicích obce)
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