Město Klobouky u Brna
nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna
Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č.3/2011,
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna na svém zasedání dne 28.4.2011 usnesením
č.11/11/4ZM schválilo v souladu s § 10 písm. a) až c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhláška):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
stanovuje podmínky a omezující opatření pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav, diskoték a ukládá povinnosti
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve městě.
2) Práva fyzických a právnických osob na podnikání a provozování jiné podnikatelské
činnosti nejsou touto vyhláškou dotčena.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1) Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání vymezené na mapě v příloze č. 1 k této vyhlášce.
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2) Veřejnou zelení se rozumí uliční a sídlištní zeleň, parky a jiná plocha funkční
rekreační

zeleně (zejména veřejně přístupná zeleň na náměstích, v ulicích, parcích, ale

i zeleň v přenosných nádobách).
3) Pořadatelem veřejnosti přístupného kulturního podniku se pro potřeby této vyhlášky
rozumí fyzická nebo právnická osob užívající dané místo k provozování veřejnosti
přístupného kulturního podniku.
Čl. 3
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků
1) Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je pořadatel či provozovatel
povinen nejpozději 10 dnů před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr městskému
úřadu.
2) Provozovatel veřejnosti přístupného podniku je povinen v souvislosti s pořádáním veřejné
hudební produkce:
a) zajistit dostatečnou pořadatelskou službu,
b) zajistit úklid odpadků v místě během konání akce a po jejím skončení.
3) Odpovědnost pořadatele či provozovatele za to, že hladina hluku nepřesáhne stanovené
limity hluku a vibrací a dále za dodržování právních předpisů chránících občany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi není ustanoveními vyhlášky dotčena.
Čl. 4
Omezující opatření při užívání veřejného prostranství
1) Při zvláštním užívání veřejného prostranství je uživatel povinen:
a) používat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu,
b) zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení,
c) odstraňovat případné znečištění, které bylo způsobeno tímto užíváním nebo
v souvislosti s ním,
d) zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody, plynu apod.,
e) provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů veřejného prostranství,
zejména v nočních hodinách
f) používat jen vyhrazeného prostoru a dodržovat stanovené podmínky,
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g) ihned po skončení vlastního užívání veřejného prostranství uvést na svůj náklad
toto prostranství do stavu umožňujícího obecné užívání,
2) Sypké materiály musí být na veřejném prostranství ohrazeny nebo jinak zajištěny, aby
nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak po okolí.
Čl. 5
Znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství
1) Za znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství se považuje zejména:
a) odhazování jakýchkoli předmětů bez ohledu na jejich rozměr a původ mimo
prostory a nádoby k tomu určené
b) vylepování a rozptyl plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu účelu
určená
c) znečištění způsobená chovanými zvířaty
2) Poškozování či ničení veřejné zeleně, např. lámání větví, trhání plodů okrasných rostlin
nebo jiné poškozování zeleně, je zakázáno.V prostorách veřejné zeleně není dovoleno:
a) jízda, zastavení a stání motorových vozidel a jízda na zvířeti,
b) kempování, táboření.
3) Odhazování odpadů a vylévání odpadních tekutin do kanalizace jsou upraveny zvláštním
právním předpisem.
4) Nakládání s odpady, způsob jejich likvidace je upraven zvláštními právními předpisy.
5) Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy o zvláštním užívání
veřejného prostranství.

Čl.6
Povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
1) Každý je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství; pokud takové znečištění způsobí, je povinen neprodleně ho sám, nebo na
vlastní náklady odstranit.
2) V případě znečištění veřejného prostranství chovanými zvířaty má povinnost neprodleně
hygienicky odstranit vlastník zvířete nebo osoba, která má v té chvíli zvíře ve své péči,
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3) Při znečištění ulic a jiných veřejných prostranství má povinnost neprodleně odstranit
znečištění jeho původce. Pokud tak neučiní, bude znečištění odstraněno na jeho náklady.
Tím není dotčeno právo vymáhat náklady vynaložené na zajištění čistoty na původci
znečištění.
Čl. 7
Způsob provádění čištění
1) Čištěním ulic a jiných prostranství se rozumí zametání, mytí, odstraňování bláta,
naplavenin a jiných nečistot. Čištění musí být provedeno v rozsahu celé znečištěné
plochy. Pokud není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno a nehrozí
náledí, musí být čištěná plocha před zametáním vždy pokropena vodou, aby nedocházelo
k narušování životního prostředí rozptylem nečistot.
2) Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí docházet ke smetání či shrnování
odpadu a nečistot do vozovky, na kanalizační mříže, na okolní pozemky, do sklepních
oken, větracích šachet a pod zaparkovaná vozidla.
Čl. 8
Kontrola a sankce
1) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních předpisů .
2) Uložení sankce nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve
stanovené přiměřené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit Město Klobouky u Brna
samo na její náklady.
3) Dodržování této vyhlášky kontrolují strážník Městské policie Klobouky u Brna

a

pověření pracovníci městského úřadu.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna
č.1/1991 o užívání a udržování místních komunikací a chodníků, o udržování a čistotě
veřejných prostranství, o ochraně studní, hospodaření s pitnou vodou ze studní a o veřejných
skládkách odpadu, ze dne 14.3.1991.
Čl. 10
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Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

……………………………………..
Ing. Zdeněk Lobpreis
starosta

……………………………………
RNDr. Přemysl Pokorný
místostarosta

Úřední deska MěÚ
vyvěšeno: 2.5.2011
sňato:

Elektronická úřední deska MěÚ
vyvěšeno: 5.2.2011
sňato:
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Příloha č.1 k OZV 3/2011

MAPA KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA
KLOBOUKY U BRNA,
vymezující veřejná prostranství uvedená v Čl.2 obecně závazné vyhlášky Města Klobouky u
Brna č. 3/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství

Klobouky u Brna 2.5.2011
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