
MĚSTO SEDLČANY
Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2017

o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 11. prosince 2017 usnesením Č. 229
/2014-2018 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona Č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozděj ších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písmo a), b), c)
a d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

Preambule
Veřejným pořádkem se rozumí souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se a

zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními
normami ajejichž zachování je významné pro zajištění klidného, pokojného a spořádaného

soužití.

Čl.1
Základní ustanovení

1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo
dočasně zdržují na území města Sedlčany nebo vlastní či užívají na území města
nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jenž zde trvale nebo dočasně vyvíjejí
svou podnikatelskou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného
pořádku a čistoty města.

2. Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro volný pohyb zvířat na veřejném
prostranství.

3. Tato obecně závazná vyhláška stanoví, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a lze
je vykonávat pouze na místech touto vyhláškou určených.

4. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se
stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob,
majetku a veřejného pořádku v obci.

Čl.2
Vymezení základních pojmů

1. Územím města Sedlčany se rozumí jeho katastrální území.
2. Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, chodníky,

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. I

3. Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví města nebo, které obec
spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. lavičky, autobusové zastávky,
sportoviště, dětská hřiště, dopravní značky, informační tabule apod.).

1 ust. § 34 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů



4. Veřejnou zelení se rozumí soubory volně rostoucích a verejne přístupných zelených
i nezelených rostlin (např. trávníky, květinové záhony, stromy, keře), včetně neživých
prvků, které s těmito rostlinami tvoří jeden funkčně-technický celek ve vlastnictví či správě
města, nacházející se na veřejném prostranství.

ČI. 3
Obecná ustanovení

1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství spolu s veřejným zařízením obvyklým
způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.

2. Každý je povinen udržovat na území města čistotu a pořádek a v zájmu jeho zajištění
respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou.

3. Každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného prostranství, veřejného zařízení,
veřejné zeleně a životního prostředí, ke kterému došlo jeho jednáním, opomenutím nebo
v souvislosti s jeho činností.

ČI. 4
Činnosti narušující veřejný pořádek

1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku a se zájmem na ochranu veřejné zeleně a veřejného
prostranství ve městě, je:
a) pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby (např.

různé kulturní pořady, taneční zábavy, diskotéky, technoparty apod.) na veřejném
prostranství a na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, pokud hudba či projevy
účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích,

b) volný pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích,
v zastavěných částech města.

2. Za akce uvedené v odst. 1 písmo a) se nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony
(např. volební zákony, apod.). Pro pořádání akcí uvedených v odst. 1 písmo a) se stanovuje
podmínka oznámit jejich konání obci alespoň 5 dnů předem.

ČI. 5
Pravidla pro pohyb zvířat na veřejném prostranství

1. Chovatel, popř. jiná fyzická osoba doprovázející psa nebo jiné zvíře na verejnem
prostranství, odpovídá za znečištění veřejného prostranství, veřejné zeleně nebo veřejného
zařízení způsobené tímto zvířetem.

2. Chovatel, popř. jiná fyzická osoba doprovázející psa nebo jiné zvíře na veřejném
prostranství, je povinna neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy), které zvíře na
veřejném prostranství zanechalo.

3. Chovatel tažných zvířat nebo provozovatel potahu pohybující se na veřejném prostranství
musí vybavit tato zvířata záchytnými vaky na tuhé exkrementy.

4. V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví je
možné na veřejných prostranstvích v zastavěných částech města vodit psy pouze na
vodítku.

5. Vstup se psy je zakázán na následující veřejná prostranství a veřejná zařízení:
a) prostory veřejných dětských hřišť a pískovišť,
b) budovy zdravotnických zařízení,
c) školská zařízení,
d) budovy, ve kterých jsou dislokována pracoviště Městského úřadu Sedlčany,
e) hrací plochy sportovišť.
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6. Ustanovení odst. 4, 5 tohoto článku se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu

služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně
postižených osob za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.

Čl.6
Závěrečná ustanovení

1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob
stanovené zvláštními právními předpisy.

2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako
přestupek ve smyslu zvláštního právního předpisu", nejde-li o jednání naplňující znaky
jiného správního deliktu dle zvláštních právních předpisů nebo trestného činu".

3. Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městský úřad Sedlčany a Městská policie
Sedlčany.

Čl.7
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany číslo 512005 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě ze dne 5. prosince 2005, přijatá
usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 221.

ČI. 8
Účinnost

1f»1/J
Ing. Miroslav Hčlzel

místo starosta
Ing. Jiří Burian
starosta města

Den vyvěšení na úřední Otisk razítka Městského Otisk razítka, jména Podpis úředně pověřené
desce úřadu Sedlčany pro stvrzení a příjmení úředně pověřené osoby zajišťující vyvěšení
(zveřejněno v elektronické aJ...'1:U vyvěšení na úřední osoby zajišťující vyvěšení
podobě umožňující dálkový desce
přístup) . -. •• -~ C' -

"J .j

1r1Jú<sl- 9 -01- 2018 náměstí T. G. Masaryka 32
PSČ 264 80

Hana Jíndrová

Den sejmutí z úřední desky Otisk razítka Městského Otisk razítka, jména It~dPiS úředně pověřené
úřadu Sedlčany pro stvrzení a příjmení úředně pověřené \ soby zajišťující sejmutí
aktu sejmutí, z ~u:dl\í .desky osoby zajišťující sejmutí
1V1~::m;"y Ul dU 0\::UIlA:l' ly 1;17~{2 5 -01- 2018 náměstí T. G. Masaryka 32

PSČ 264 80
Hana Jindrová

/v
4 zákon Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
5 dle zákona Č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů


