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Obecně závazná vyhláška č, 1/2012 
o čistotě veřejných prostranství a veřejném pořád ku 

Zastupitelstvo obce Dolní Třebonín podle § 84 odst. 2 písm. h), v souladu s § 10 písm. a) a písm. c) 
zákona Č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve zn ění pozdějších předpisů, zákona Č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, vydává svým usnesením č.l OS/2012 ze dne 6.září 2012 v rámci samo
statné působnosti, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

čJ. 1 
Rozsah platnosti 

(1) Cílem této vyhlášky je ochrana veřejného pořádku, zajištění pokojného soužití, péče o este
tický vzhled obce a ochrana majetku ve své kulturně sociální dimenzi . 

(2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny osoby pobývající na území obce Dolní Třebonín. 

Čl. 2
 
Vymezení pojmů
 

Pro účely této vyhlášky považují : 

- veřejným prostranstvím je veřejná zeleň , parky, hřiště a další prostory přístupné každ ému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru;' 

- vymezeným veřejným prostranstvím je veřejné prostranství v zastavěném území obce, vyme
zené platným územním plánem tohoto sídelního útvaru , 

1 § 34 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích 



- vymezeným veřejným prostranstvím je v eřej n é prostranství v zasta věném území obce, vyme
zené platným územním plánem tohoto sídelního útvaru, 

-veřejnou zelení parky, uliční a sídli štní zeleň , aleje , solitérní stromy, květinové záhony, travna
té ajiné plochy funkční a rekreační zeleně na veřejných prostranstvích, 

- veřejně prospěšným zařízením veškerá technická zařízení obce, která slouží všem občanům 

bez omezení. Jedná se zejména o lavičky, sloupy veřejného osvětlení , zábradlí, přístřešky autobu
sových zastávek, hydranty, kanály, odpadkové koše , květináče , dopravní zn ačky, informační tabule 
a vitríny, apod . 

Čl. 3
 
Ochrana veřejné zeleně
 

(1) Z důvodu zajištění veřejného pořádku a estetického vzhledu obce je na veřej né zeleni zakázá
no : 

a) stanovat , kempovat a umisťovat obytné přívěsy, 

b) umisťovat skládky všeho druhu, 

c) vjíždět na ní a pojíždět po ní motorovými vozidly, 

d) rozdělávat ohně , 

e)	 pro vádění svévolné výsadby stromů, keřů, okrasných dřevin a užitkových rostlin ajiné veřej

né zeleně , jakož i údržby ohrožuj ící stav a vzhled veřej né zeleně. 

(2) Ustanovením odst. 1 není dotčeno právo vlastníka umožnit tyto činnosti s jeho souhlasem. 
Ohlašovací povinnost vyplývající ze zákona o místních poplatcích tímto není dotčena. 

(3) Zákaz vjíždění na plochy veřejné zeleně neplatí pro vozidla vjíždějící na tyto plochy za úče
lem provádění údržby veřejné zeleně, při zajišťování kulturních a sportovních akcí včetně možnosti 
parkování jejich návštěvníků a dále zákaz neplatí pro vlastníky nebo nájemce těch pozemků, na 
které není možný jiný přístup než přes plochu ve řej né zeleně. 

(4) Ustanovení odst. 1 písm. b) neplatí nel ze-li toto pro vést bez zvláštních nebo nepřekonatel
ných obtíží jinde. V takovém případě je ovšem nutné ohlášení obecnímu úřadu. 

Čl. 4 
Pohyb psů a hospodářských zvířat 

(1) Na ve řej ných prostranstvích se psi a jiná hospodářská z vířata mohou pohybovat pouze na vo
dítku a v doprovodu osoby. Vodítko musí být schopné zv í ře zadržet. 

(2) Volné pobíhání p sů je možné pouze mimo vymezená veřejná prostranství dle čl. 2, avšak pod 
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

(3) Pohyb a vstup se psy a hospodářskými zvířaty je zakázán na zařízení obce sloužící potřebám 

veřejnosti, zejména na otevřená sportoviště, plochy pro d ěti sloužící k herním účelům a další prosto
ry. 

(4) Doprovázející osoba je povinna na veřej ných prostranstvích uklízet po psech exkrementy. 



Čl. 5 
Plakátování 

(1)	 Pro účely plakátování slouží plakátovací plochy v majetku obce, umístěné v lokalitě: 

vedle úřední desky v Dolním Třeboníně, 

vedle autobusové zastávky v Horním Třeboníně 

v Horní Svinci u zvoničky , 

v Pr.Svinci u hasičské zbrojnice 
v Dolní Svinci na návsi 
v Záluží nad Vltavou na návsi naproti bývalému pohostinství 
ve Štěk.ři na návsi 
v Č ertyn i na návsi 

(2) Na plakátovacích plochách se zveřejňují pouze informace o konání sportovních, kultur
ních , společenských , prodejních a politických akcích a pozvánky na ně. 

(3) Plakátování a zveřejňování jiných informací, než uvádí vyhláška, je zakázáno. 

(4) Plakátování na jiných plochách v majetku obce, než jsou uvedeny v odst. 1), je zakázáno. 

Čl. 6 
Zábavní pyrotechnika 

(l) Pyrotechnické efekty a ohňostroje je možno vykonávat pouze mimo vymezená veřejná pro
stranství, dle čl. 2 vyhlášky. 

(2) Zákaz stanovený v odst. I) se nevztahuje na používání zábavné pyrotechniky v době od 31. 
prosince 23:30 do 1. ledna 02 :00 hodin. 

Čl. 7
 
Konzumace alkoholických nápojů
 

(1) Požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích způsobem, který by mohl narušit 
veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, je zakázáno 

Čl. 8 
Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností. 

(1) V nočních hodinách od 22.00 hod. do 6.00 hod. je zakázáno v zastavěné části obce rušení 
nočního klidu, mimo období 31. prosince od 23.30 až do 6.00 hod 1. ledna a dne 30.dubna od 
22 .00 hod. do 02.00 hod. I.května. 



Čl. 9 

Regulace otevírací doby pohostinství 

1)� Otevírací doba se ve všech provozovnách pohostinství na území obce Dolní Třebonín se sta
novuje: 

- ve všední den do 23.00 hod. 

- ve dnech předcházejícím dnům volna, o sobotách, nedělích a státních svátcích do 24.00 
hod. 

Čl. 10 

Udělování výjimek 

Výjimku z ustanovení č1.9 této vyhlášky mají kulturní a sportovní akce pořádané obecním úřadem 

nebo jeho komisemi. Obecní úřad ani komise nemusí o povolení samostatně žádat. 

Ostatním m ůže výjimku z ustanovení této vyhlášky na základě žádosti udělit rada obce. 

ČLl1 

Sankce 

1)� Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Obecní úřad a osoby jím pověřené. 

2)� Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštního zákona.' 

Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení. 

Antonín Švec V.r. Pavel Ševčík V.r. 

místostarosta obce starosta obce 
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