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OBEC SPOJIL 

Zastupitelstvo obce SPOJIL 

 
Obecně závazná vyhláška obce SPOJIL č. 1/2021, 

o zabezpečení veřejného pořádku 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Spojil se na svém zasedání dne 16.6.2021 usnesením č. 2/2021/ XIII 
usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), písm. c), 
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): 

Čl. 1 

Cíl a předmět vyhlášky 

(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné soužití 
občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a 
zlepšování estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na 
majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmu 
chráněném obcí Spojil jako územním samosprávným celkem. 

Čl. 2 

Základní pojmy 

(1) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití osob v 
daném místě a čase. 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 jejichž 
zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití a 
veřejného zájmu. 

(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, 
sportoviště, hřiště, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

Čl. 3 

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství 

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

(2) Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění 
neprodleně odstranit. 
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(3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní 
neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. 

Čl.4 

Veřejná zeleň 

(1) Vlastníci, uživatelé a nájemci pozemků, na kterých je veřejná zeleň, jsou povinni dbát 
o její pravidelnou péči, odbornou údržbu a ochranu před poškozováním 
a neoprávněnými zásahy. 
Vlastníci, uživatelé a nájemci pozemků na kterých je zeleň jsou povinni udržovat zeleň 
formou sečí nebo mulčováním. 

(2) Četnost sečí nebo mulčování je minimálně dvakrát ročně, přičemž 

a) první seč, resp. mulčování, musí být provedena nejpozději do 15. června 
příslušného roku, a 

b) druhá seč, resp. mulčování, musí být provedena v následujícím období nejpozději 
do 15. srpna příslušného roku. 

(3) Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do pěti 
kalendářních dnů. Tato povinnost se nevztahuje na případ mulčování. 

(4) V případě, že v důsledku nepříznivých klimatických nebo stanovištních podmínek 
(např. dlouhodobý déšť, podmáčená půda) nebude prokazatelně možno dodržet lhůty 
stanovené v odst. 2 tohoto článku, musí být příslušný úkon údržby zeleně (seč, 
mulčování) proveden neprodleně po pominutí nepříznivých klimatických nebo 
stanovištních podmínek. 

(5) Na všech plochách veřejné zeleně je bez souhlasu vlastníka zakázáno 

a) přemísťovat nádoby s mobilní zelení (květináče) nebo jakkoliv s nimi manipulovat, 
b) umísťovat na plochy veřejné zeleně materiál nebo zařízení nesloužící k údržbě 

veřejné zeleně, 
c) vstupovat do květinových záhonů ve veřejné zeleni, 
d) stanovat, tábořit nebo nocovat a rozdělávat ohně, 
e) stát, zastavovat, zajíždět, jezdit motorovými a přípojnými vozidly nebo je parkovat 

na plochách veřejné zeleně – to neplatí pro vozidla zajišťující údržbu veřejné zeleně 
a pro komunikace nacházející se ve veřejné zeleni. 

Čl. 5 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v zastavěném území obce 

(1) Fyzická osoba, která vede nebo doprovází psa na veřejném prostranství v zastavěné 
části obce, je za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty 
veřejného prostranství, povinna mít psa pod neustálou kontrolou na vodítku. 

(2) V zastavěném území obce se zakazuje výcvik psů. 

(3) Pravidla pro pohyb psů se nevztahují na služební psy při jejich použití dle zvláštních 
předpisů, na psy asistenční, vodící a signální psy doprovázející nevidomé nebo tělesně 
postižené osoby. 
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Čl. 6 

Regulace hlučných činností 

(1) Každý je povinen o svátcích a nedělích se zdržet prací spojených s užíváním zařízení 
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
bouracích kladiv apod. 

(2) V případě, že svátek navazuje na neděli nebo opačně, platí zákaz pouze v neděli. 

Čl. 7 

Zákaz požívání alkoholických nápojů 

(1) Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým 
nápojem je zakázáno na veřejných prostranstvích definovaných v příloze č.1 

(2) Zákaz neplatí při konání veřejně přístupných kulturních a jiných společenských akcí. 

(3) Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 objemového procenta 
ethanolu. 

Čl. 8 

Zákaz používání zábavní pyrotechniky 

(1) Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno na veřejných prostranstvích v zastavěné 
části obce. 

(2) Mimo zastavěné části obce je použití zábavní pyrotechniky povoleno pouze ve dnech 
od 31.12. do 1.1. následujícího roku. 

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 obce Spojil ze dne 1.6.2018 
O ochraně veřejné zeleně. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 
 

 ........................................... .......................................... 

 Ing. Tomáš Kučera  Radka Ministrová 

 místostarosta starostka 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.6.2021            Sejmuto z úřední desky dne: 2.7.2021 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
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Příloha č.1 OZV obce Spojil č. 1/2021 o zabezpečení veřejného pořádku. 

 

Vymezení ploch, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů. 

 

Prostor návsi a kapličky: p.p.č. 62/2, 62/3,62/4,63/1,63/3, 572, 547,816,807/6 

Prostor u rybníčku: p.p.č. 240/1 

 

 


