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Obecně závazná vyhláška é.112011,
o ochraně veřejného pořádku

č.6 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm a), b) a c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm, h) zákona
ó.l2\l2000 Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 13.6.2011 usnesením

čl. t

Vymezení činností,které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností,která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

a)
b)
c)

rušenínočníhoklidu,
používáníhlučných strojů azařízení v nevhodnou denní dobu,
znečišt'ováníči poškozování plochy veřejného prostranství zejména exkrementy psů
či jiných domácích zvířat,

d) mytí motorových vozidel s výjimkou skel, svítidel a směrovek,
e) konzumování jakýchkoli druhů alkoholických nápojů s výjimkou akcí povolených

f)

Obecním úřadem Nýdek,
stanování,

g) vstupování se psy a jinými zvířaty na oznaóená a ohraničená místa určená ke
dětí

hrám

čl. z
omezeni činností

(1) Nočníklid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučnéprojevy.

(2) Každý je povinen zdržeíse o nedělích veškerých prací spojených s užívánímzařízení a
přístrojů způsobujícíchhluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.

čl. g

Zákaz činnosti na některých veřejných prostranstvích
Činnosti uvedené v čl. 1 písm. c) až g) 1e zakázáno provádět na veřejných prostranstvích
definovanýclt v příloze této vyhlášky.

čl. +
Pravidla pro konání veřejných společenských a sportovních akcí
Pro pořádání, průběh a ukončeníveřejných společenských a sportovních akcí se s cílem
zajištěníveřejného pořádku stanovují kromě povinných stanovisek a rozhodnutí věcně a
místně příslušných orgánů státní správy následující závazné podmínky:
'l. Hlavní organizátor je povinen akci ohlásit 10 dnů před konáním akce.
2. Pořadatelé jsou povinni v průběhu konání celé akce být zřetelně označeni viditelným
nápisem ,,Pořadatel".
3. Hlavní organizátor je povinen zajistit takový počet pořadatelů, aby byl zabezpečen klidný
průběh celé akce s cílem ochrany zdraví a majetku všech účastníků.
4. Hlavní organizátor je povinen zajistit do 10{i hodin téhoždne po ukončeníakce úklid
veřejného prostranství včetně přilehlých ploch a prostor, pokud došlo k jejích znečištění
v průběhu konání akce.

c|.5

Sankce
Porušováníjednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno,
a) Jako přestupekv souladu se zákonem č,20011990 Sb., o přestupcích, ve znéní
pozdějších předpisů.
b) Jako jiný správní delikt v souladu se zákonem č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,

čl. s
Účinnost
Tato obecnězávazná vyhláška nabývá účinnosti15 dnem následujícím po jejím vyhlášení.

.ii1
Adam Morcinek
místostarosta

Evidenčníčíslopísemnosti: 4012011
Vyvěšeno na úřední desce: 14.06.20II
Sejmr-rto z úřední desky: 29.06.20Il
Za správnost odpovídá: Beata Pilchová

Mgr. Jan Konečný
starosta

č. 0112011, zabezpečení místníchzáležitostí
prostranstvích
veřejného pořádku na veřejných
příloha kObecně závazná vyhláška

přehled veřejných prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci,
- Náměstí - parc. ó.31011,300,26214
- Prostranství u Nýdečanky - parcl. ó. 411
- Hřiště - parc.č, 96712, 2680
- Prostranství u ZŠ- parc.č. 683/1 ,1053/1 , 683/3.
- Prostranství před budovou Zahrádkáře - parc.č. 982127,98213
- Veřejná zeleň v parku vedle náměstí - parc.č, 31413,31414,314l5,314112
- Veřejná zeleň vedle Polesí Nýdek - parc,č.1014l1
- VýIetiště u Požárníka - parc.č,691, 685/1

