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Obec Sběř 

Zastupitelstvo obce  

Obecně závazná vyhláška obce Sběř  

 

O čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí 

 

Zastupitelstvo obce Sběř vydává obecně závaznou vyhlášku na základě usnesení ze dne 16.11.2022 v 

souladu s§ 10 písm. a) až c) a §84 odst. (2) písmene i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl.1 

Předmět a cíl 

1) Předmětem této vyhlášky je upravení základních povinností občanů a návštěvníků obce, 

právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, orgánů a institucí (dále jen osoby) na 

území obce k zajištění a udržení čistoty, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a 

veřejné zeleně. 

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vymezení pořádku na veřejných prostranstvích 

Čl.2 

Základní pojmy 

1) veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou všechny ulice, parky, tržiště, chodníky, 

vodní nádrže, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru  

2) veřejně přístupným objektem jsou např. čekárny veřejné osobní dopravy (autobusové 

zastávky)  

3) veřejně prospěšným zařízením všechny lavičky, výlepové plochy, odpadkové koše a 

kontejnery na komunální odpad, orientační, informační a dopravní značky, zařízení a další 

příslušenství ke komunikacím, telefonní automaty, veřejně přístupné internetové připojení, 

sochy, zídky, přístřešky, pískoviště, hrací prvky pro děti (houpačky, prolézačky apod.), dětská 

hřiště včetně vybavení, veřejná sportoviště, stojany na kola, veřejné osvětlení, kontejnery na 

veřejnou zeleň apod.  
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4) veřejnou zelení soubor sadovnických prvků přirozených nebo člověkem uspořádaných podle 

sadovnických a estetických zásad do celků. Tímto se rozumí jednotlivě rostoucí i ucelené 

výsadby stromů, keřů a květin, trávníkové plochy, uliční, sídlištní, funkční a rekreační zeleň, 

květinové výsadby v záhonech nebo nádobách, zeleň v okolí vodních toků a nádrží  

5) průvodcem zvířete je jeho držitel nebo jiná osoba, které byl pes nebo jiné zvíře svěřeno a která 

se s ním nachází na veřejném prostranství  

6) pořádajícím fyzická nebo právnická osoba, která veřejnou hudební produkci, veřejný kulturní 

nebo sportovní podnik organizačně a pořádkově zajišťuje, a která je v žádosti o vydání souhlasu 

s konáním veřejné hudební produkce, veřejného kulturního nebo sportovního podniku jako 

pořádající uvedena  

7) pořadatelem a pořadatelskou službou osoba nebo osoby, které přímo na místě veřejnou akci 

pořádkově zajišťují a které jsou jako pořadatelé viditelně označeni  

8) vrakem vozidla silniční vozidlo, zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích nebo neoznačené registrační značkou  

9) znečišťováním a poškozováním životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, 

chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které 

jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí a zhoršování životního stavu 

prostředí znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. 

Složkami životního prostředí jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organizmy a 

ekosystémy  

10)  zvláštním užíváním veřejného prostranství provádění výkopových prací, umístění dočasných 

staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení  

 

Čl.3 

Veřejná prostranství, objekty a veřejně prospěšná zařízení, veřejná zeleň 

 

1) Základní povinnosti  

 

Každý, kdo užívá veřejná prostranství, objekty, veřejně prospěšná zařízení a veřejnou zeleň je může 

užívat jen způsobem odpovídajícímu jejich určení a zároveň je povinen neprodleně odstranit znečištění, 
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které způsobil. Za znečišťování se považuje každá činnost, která narušuje čistotu, pořádek a dobrý 

vzhled veřejného prostranství. Osoby odpovídají za jimi způsobené znečištění nebo poškození a jsou 

povinny neprodleně vzniklou závadu odstranit nebo její odstranění zajistit na vlastní náklady. Osoby 

jsou povinny užívat prostranství a zařízení tak, aby bezdůvodně neomezovaly ostatní občany, 

neohrožovaly zdraví, bezpečnost a životní prostředí občanů, nenarušovaly obecní a soukromý majetek.  

Za zabezpečení čistoty veřejného prostranství, úklid a zimní údržbu odpovídá vlastník tohoto 

prostranství. Vlastníci pozemků s veřejně přístupnou zelení jsou povinni věnovat pravidelnou péči jejich 

údržbě a ošetření. Vlastníci i uživatelé skupinových nebo individuálních garáží, zahrad a uživatelé 

pozemků v zahrádkářských koloniích jsou povinni pečovat o čistotu okolí těchto zařízení. Zřizovatelé 

reklamních zařízení jsou povinni tato zařízení udržovat v čistotě a pečovat o jejich upravenost. Vlastníci 

domů a zahrad, nádvoří apod. jsou povinni udržovat tyto objekty a pozemky viditelné z veřejného 

prostranství v čistotě a upravené tak, aby nebyl narušován estetický vzhled obce, omezovat hnízdění 

divoce žijících holubů v půdních prostorách, udržovat nevyužívané plochy, půdy a sklepy tak, aby 

nedocházelo k rozšiřování hlodavců, hmyzu, plevele, šíření nákaz, poškozování budov, historických 

památek a dalších zařízení.  

 

Zakazuje se jakékoliv znečišťování a poškozování, zejména: 

 

a) odhazování odpadků, vytváření nepovolených skládek  

b) převracení a přemísťování nádob na odpadky a rozhazování jejich obsahu, znečišťování jejich 

okolí  

c) ponechávání nádob na komunální odpad po odvozu odpadu další dny na veřejném prostranství  

d) odhazování smetí, papírků, obalů, cestovních jízdenek, nedopalků cigaret, žvýkaček, zbytků 

jídel, ovoce a jiných odpadků, plivání na chodník  

e) odhazování krmiva a krmení zdivočelých a volně žijících zvířat, pokud to může vést k 

nežádoucímu šíření škodlivých a nebezpečných druhů volně žijících a zdivočelých zvířat (např. 

divokých holubů, myší a potkanů) vyklepávání a odhazování smetí či jiných odpadů z oken, 

balkonů a přilehlých prostranství, vyklepávání koberců, rohožek a jiných znečištěných textilií 

mimo místa k tomu určená  

f) shromažďování odpadu na veřejném prostranství s výjimkou odpadů určených k 

bezprostřednímu naložení a odvezení (nakládání a skládání materiálu, výrobků a zboží na 
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veřejném prostranství je povoleno jen tehdy, nelze-li to provést bez zvláštních obtíží jinde (ve 

dvoře, průjezdu apod.)  

g) skladování materiálu a zboží na chodnících, přístupových cestách k objektům, hydrantech, 

uzávěrech vody a plynu, dešťových vpustích, kanalizačních poklopech, vstupech do kolektoru 

inženýrských sítí a na veřejné zeleni i) vylévání nečistot a zametání smetků do vodotečí, uličních 

vpustí a na komunikace. Ukládání jakýchkoli předmětů na místech, z nichž by mohly být 

splaveny do potoků, rybníků a vodních nádrží  

h) umývání se v umělých vodních nádržích, neoznačených jako koupaliště nebo brouzdaliště  

i) mytí motorových vozidel na místech, ze kterých by mohla být ohrožena jakost nebo zdravotní 

nezávadnost povrchových nebo podzemních vod (např. břehy vodních toků a nádrží), používání 

mýdla, šamponů, olejů a podobných materiálů na vodních nádržích a tocích  

j) přenášení, znečišťování a ničení veřejně prospěšných zařízení  

znečišťování zdí, plotů, viditelných ploch, budov a staveb, chodníků a pozemních komunikací 

blátem, nápisy a malbami, nálepkami a plakátky, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní 

označení zaměřeného podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená reklama a 

akce předem ohlášené a povolené vlastníkem veřejného prostranství (např. soutěže dětí v 

malování)  

k) znečišťování sváteční a příležitostné výzdoby obce  

l) vylepování plakátů a oznámení na jiných místech než na plakátovacích plochách a místech k 

tomu určených  

m) rozdělávání ohně, spalování jakéhokoliv materiálu na veřejném prostranství  

n) trhání květin a plodů okrasných dřevin, lámání větví nebo jiné poškozování stromů, keřů, 

vstupování na trávníky označené zákazovou značkou, vstupování na plochy květinových záhonů  

o) nešetrné připevňování nemotorových vozidel, reklamních a informačních zařízení a kol ke 

stromům  

p) parkování, stání a jízda motorovými vozidly mimo vozovku a umísťování předmětů bránících 

řádnému užívání parkovacích míst v rozporu s ustanovením zákona  

q) kácení a ochrana dřevin v rozporu s obecně závaznými právními předpisy  

r) ukládání předmětů a materiálů v blízkosti keřů a stromů a zasypávání jejich kmenů, poškozování 

kořenového systému stromů a keřů výkopy a jinou činností  

s) jízda na kolech. kolečkových bruslích, skateboardech a jiných nemotorových prostředcích s vyjímkou 

vozíků zdravotně postižených, jízda na zvířatech ve veřejné zeleni mimo zpevněné plochy  
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t) kempování a táboření mimo určená místa  

u) rušení nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 hodin  

2) Zvláštní užívání veřejného prostranství 

Při zvláštním užívání veřejného prostranství je nutno dbát na bezpečnost občanů, uživatelů veřejného 

prostranství, osob tělesně postižených (slepci, vozíčkáři) a to i v noční době.  

Čl.4 

Povinnost majitelů a řidičů motorových a přípojných vozidel. Vraky. 

 

Je zakázána jízda vozidel, která sama nebo svým nákladem znečišťují vozovku, jsou hlučná nebo 

nadměrně znečišťují ovzduší, Na veřejných prostranstvích je zakázáno rozebírat vozidla a jiná zařízení, 

odstavovat vraky a silniční vozidla dočasně vyřazená z provozu. Při déle trvajícím stání jsou řidiči 

motorových vozidel povinni vypnout motor vozidla, aby tak omezili hlučnost a znečišťování ovzduší.  

 

Čl.5 

Zvířata 

 

Zakazuje se ponechat psy a jiná zvířata volně pobíhat mimo vliv svého průvodce, vstupovat se 

zvířaty nebo je vpouštět na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště, hřbitovy. Průvodce zvířete je povinen 

neprodleně odstranit z veřejného prostranství výkaly zvířete. Průvodce psa musí zajistit, aby zvíře 

nezpůsobilo na veřejném prostranství škodu, neporanilo jiné zvíře.  či člověka. Agresivní pes a pes, který je na 

veřejném prostranství mimo vliv svého průvodce, musí nosit náhubek nasazený na mordě.  

 

Čl.6 

Ochrana životního prostředí 

 

Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.  
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V zájmu ochrany životního prostředí je zakázáno:  

a) vypalování trávy a křovin  

b) spalování v kamnech, kotlích a na volném prostranství různých hmot a látek působících 

negativně na životní prostředí, zejména veškerých umělých a plastických hmot, pryže, barev, 

ředidel, olejů apod.  

c) spalování vlhkého nebo mokrého organického odpadu ze zahrádek  

Čl.7 

Požívání alkoholických nápojů a omamných látek na veřejnosti 

 

Požívání alkoholických nápojů nad přiměřenou míru a v rozporu s dobrými mravy je na veřejném 

prostranství zakázáno.  

Čl.8 

Kontrola dodržování vyhlášky 

 

Kontrolu nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí kontrolní orgány nebo komise  

 

Čl.9 

Sankce 

 

Porušování nebo neplnění této vyhlášky bude postihováno jako přestupek podle zákona 

č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude naplněna skutková podstata 

spočívající v porušení ustanovení jiných obecně závazných právních předpisů.  

Správní orgán může za přestupek proti pořádku v územní samosprávě a za přestupky proti 

veřejnému pořádku uložit správní trest pokuty nebo napomenutí. Napomenutí nelze uložit spolu 

s pokutou (§ 36 zákona o odpovědnosti za přestupky). Není vyloučeno ani uložení správního trestu 

propadnutí věci, jsou-li splněny zákonné podmínky pro jeho uložení (§ 48 zákona o odpovědnosti za 

přestupky). 

Při ukládání správních trestů má sice správní orgán tzv. správní uvážení, nic-méně nejedná se o 

libovůli. Obecně platí, že druh správního trestu musí být odpovídající individuální závažnosti 

konkrétního přestupku, k čemuž slouží demonstrativní výčet okolností uvedených v § 37 až 40 zákona 
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o odpovědnosti za přestupky, k nimž správní orgán přihlíží. Při určování konkrétního druhu správního 

trestu a jeho výměry správní orgán přihlédne zejména k povaze závažnosti konkrétního přestupku.  

Pokud se jedná o závažnější přestupek, správní orgán může uložit pokutu, a to v rozmezí horní 

hranice sazby stanovené v § 4 odst.3 a §5 odst. 3 zákona o některých přestupcích  

Správní trest pokuty může správní orgán uložit v „klasickém“ řízení o přestupku, tedy v 

rozhodnutí o uznání viny obviněného z přestupku, anebo v tzv. zkráceném řízení o přestupku, a to 

příkazem, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné (§ 90 zákona o odpovědnosti za přestupky a § 150 

odst. 1 správního řádu), anebo příkazem na místě vydáním příkazového bloku (§ 91 a 92 zákona o 

odpovědnosti za přestupky), pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, 

který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní 

kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Podpisem příkazového 

bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Příkazem na 

místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč; mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit 

pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou. U příkazu platí výměra 

pokuty uvedená v zákoně o některých přestupcích. Správní trest napomenutí lze uložit v „klasickém“ 

řízení o přestupku, tedy v rozhodnutí o uznání viny obviněného z přestupku, anebo příkazem. Příkaz i 

příkaz na místě lze vydat jako první úkon v řízení, nebo v průběhu již zahájeného řízení o přestupku 
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Čl.10 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení ve Sbírce 

právních předpisů. 

 

 

 

…………….   ……………..    …………… 

Lukáš Vrabec   Ing. Jan Chrtek   RNDr. Libor Berný 

Místostarosta   Místostarosta    Starosta   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


