Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2006, kterou se stanoví některá
opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Luštěnice schválilo a vydává dne 29.05.2006 v souladu s ust. § 10
písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku obce Luštěnice, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení
záležitostí veřejného pořádku:
I.
Obecná ustanovení
V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v obci
Luštěnice, se stanovují dále uvedená opatření, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob,
majetku a veřejného pořádku na veřejně přístupných místech, a to ve vztahu k chovu a
pohybu zvířat, k veřejným akcím.
II.
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. veřejným pořádkem stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném
místě a čase, při respektování subjektivních práv a 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 podle
obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou občanského soužití a soužití ve
veřejném zájmu.
2. veřejným prostranstvím jsou všechna veřejně přístupná místa, která svou povahou slouží
veřejnému užívání bez ohledu na jejich vlastnictví. Jsou to zejména náves, pozemní
komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), chodníky, parky,
proluky, průchody, veřejné plochy, zahrady a dvory přístupné veřejnosti, hřiště, hřbitov,
dětská hřiště, pískoviště apod.
3. zvířetem zejména hospodářská zvířata, zvířata v zájmovém chovu a zvířata v lidské péči
ve smyslu vymezení dle § 3 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
4. odpovědnou osobou osoba, která zvíře vlastní či drží. Je-li vlastníkem či držitelem zvířete
osoba mladistvá nebo osoba, která není způsobilá zvíře dostatečně ovládat, pak je osobou
odpovědnou rovněž osoba za ní zodpovídající (zákonný zástupce, opatrovník a pod.).
III.
Chov jakéhokoli zvířete je odpovědná osoba povinna provádět v souladu s hygienickými
normami a ostatními právními předpisy vztahujícími se k této problematice, je povinna

zajistit, aby v souvislosti s chovem a držením zvířat nebyla ohrožována bezpečnost osob,
čistota a bezpečnost v budovách, v sousedství, na veřejných prostranstvích, aby občané nebyli
nad míru přiměřenou obtěžováni, a to jak přímým kontaktem se zvířetem, tak hlukem,
nadměrným zápachem apod., a aby nebyla narušována pravidla občanského soužití a
veřejného pořádku.
Chov hospodářského zvířectva a prasat je povolen k tomu odpovídajících objektech
a).bývalé objekty pro chov hospodářských zvířat
b).nově vystavené pro chov hospodářských zvířat nové stavby, které musí splňovat veškeré
podmínky stavebního, veterinárního zákona a zákona o životním prostředí
specifikace povolených zvířat:
1. DROBNÁ –drůbež, králíci, včely, selata do odstavu, mláďata malých zvířat do stáří 3
měsíců, okrasná zvířata –ptáci apod.
2. MALÁ- prasata ovce, kozy, kočky, psi, kožešinová zvířata včetně mláďat
3. VELKÁ-krávy, býci, prasnice, plemenní kanci, berani, kozli-jen po projednání na OÚ
1. Odpovědná osoba je povinna:
a) zajistit, aby se zvířata nepohybovala na veřejném prostranství zcela volně a bez dozoru
(viz dále odst. 2 a 3),
b) zajistit, aby zvíře neznečišťovalo či jinak nepoškozovalo veřejné prostranství,
c) odstranit na své náklady znečištění a následky jiného poškození veřejného prostranství
způsobeného zvířetem (zejm. odstranění psích exkrementů, náprava poškození veřejné
zeleně apod.)
2. Odpovědným osobám se stanovují tyto další povinnosti:
a) nevstupovat se zvířaty, zejména se psy do následujících veřejně přístupných míst:
- všechny veřejné budovy
- školní zahrada a dvůr
- dětská hřiště a pískoviště
- hřbitov
- koupaliště
- areál mateřské školky
- sportoviště-fotbalové hřiště, tenisové kurty
b) do ostatních veřejně přístupných míst, kromě míst uvedených v odst. 2 a) a odst. 3,
lze vodit psy a jiná zvířata, jejichž charakter to umožňuje, jen na vodítku nebo je mít
jinak v přímém kontaktu (v náručí, v koši apod.) a zajistit neustálý dohled nad nimi.
3. Lokality pro volné pobíhání psů jsou:
-50m od obytných domů a hřišť, sportovišť
-označené prostory, louky
Tato místa budou označena tabulkou „Volné pobíhání psů povoleno“.

V lokalitách pro volné pobíhání psů může být vypuštěn pouze ovladatelný pes, u kterého
je oprávněná osoba schopna spolehlivě zabránit, aby neobtěžoval, neohrožoval či
nezpůsobil škodu. Není tedy dovoleno pobíhání psů bez dozoru.
Bojová plemena musí být doprovázena osobou starší 18 let.
IV.
Povolení akcí na veřejném prostranství
1.Pro poskytování prodeje a služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce na veřejném prostranství je nutné povolení Obecního úřadu Luštěnice, bez tohoto
povolení nelze žádnou akci provozovat.
2.Dodržování nočního klidu – za dobu nočního klidu se prohlašuje doba od 22,00 hod do 6.00
hod.
V.
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout jako přestupek, nejde-li o jiný
správní delikt postižitelný dle zvláštních právních předpisů nebo trestný čin.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti stanovené
obecně závaznými předpisy, pokud se na tuto oblast vztahují.
2. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 1.1.2004, o
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.06.2006.

……………………………………………..
Václav Jakubec
starosta

