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Obecně závazná vyhláška
č. 1/2020,
o veřejném pořádku
Zastupitelstvo obce Černá u Bohdanče se na svém zasedání dne 15. 5. 2020 usnesením
č. 97/8/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), c) a v souladu s § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále také „vyhláška“ nebo „OZV“):
Čl. 1
Předmět a cíl
(1) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný pořádek v
obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního
vývoje dětí a mládeže, vytváření kulturního a estetického vzhledu obce nebo které
mohou poškozovat životní prostředí a veřejnou zeleň.
(2) Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků
obce, pokojné bydlení a klidný odpočinek, vytváření příznivých podmínek pro život v
obci, mravní vývoj dětí a mládeže, vytváření kulturního a estetického vzhledu obce
a ochranu životního prostředí a veřejné zeleně.
(3) Za činnosti, které by mohly narušovat veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže, s
vytvářením kulturního a estetického vzhledu obce nebo které by mohly poškozovat
životní prostředí a veřejnou zeleň, se považuje:
a) jízda a stání na plochách veřejné zeleně,
b) používání zábavní pyrotechniky,
c) regulace hlučných činností,
d) stanování, nocování pod širým nebem a táboření na vybraných veřejných
prostranstvích.
Čl. 2
Ochrana veřejné zeleně
Na plochy veřejné zeleně je zakázáno vjíždět a stát na nich s motorovými vozidly a jejich
přípojnými vozidly mimo pozemní komunikace bez souhlasu vlastníka.
Čl. 3
Používání zábavní pyrotechniky
(1) Používání zábavní pyrotechniky1 je zakázáno na veřejných prostranstvích v zastavěném
území2 obce Černá u Bohdanče.
1

zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
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(2) Zákaz se nevztahuje na dny 30. dubna, 5. prosince, 31. prosince a 1. ledna.
(3) Starosta obce Černá u Bohdanče může na základě žádosti3 udělit výjimku ze zákazu
používání zábavní pyrotechniky stanoveného v odst. 1.
Čl. 4
Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
(1) Každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků
stanovených zákonem4 v době od 6. do 9. hodiny, od 11. do 14. hodiny a v době od 20.
do 22. hodiny veškerých prací a činností spojených s užíváním strojů a zařízení
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
stavebních strojů apod.
(2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na:
a) řešení mimořádných situací způsobených přírodními vlivy (jako jsou např. kalamitní
stavy, odstranění spadlých dřevin z komunikací apod.),
b) zajištění obnovy a zmírnění škod způsobených haváriemi a poruchami dodávek vody,
energií a dopravní obslužnosti.
Čl. 5
Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
(1) Konzumací alkoholických nápojů se pro účely této vyhlášky rozumí požívání
alkoholického nápoje nebo zdržování se s otevřenou lahví anebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství.
(2) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů:
a) na zastávkách5, přístřešcích zastávek a nástupištích veřejné silniční dopravy
a městské hromadné dopravy a v okruhu 50 m od jejich označníku,
b) na dětském hřišti u velkého písníku na p. č. 94/7 v k. ú. Černá u Bohdanče, jehož
hranici tvoří keře vysazené do oblouků, kolem tohoto hřiště.
Čl. 6
Zákaz stanování a táboření
(1) Zakazuje se stanování, nocování pod širým nebem a táboření na veřejných
prostranstvích u písníků v katastrálním území Černá u Bohdanče vymezených v příloze
č. 1 této vyhlášky.
(2) Na ostatních veřejných prostranstvích se zakazuje stanovat, nocovat pod širým nebem
a tábořit na plochách veřejné zeleně bez souhlasu vlastníka.

2
3
4
5

viz územní plán Černá u Bohdanče zveřejněný na https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemniplanovani/uzemne-planovaci-dokumentace-obci/seznam-obci/cerna-u-bohdance/up-cerna-u-bohdance/
§ 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů
viz § 18 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Jaroslav Ptáček
místostarosta

Ing. luděk Pilný
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 5. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 3. 6. 2020
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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Příloha č. 1 OZV č. 1/2020 – veřejná prostranství v katastrálním území Černá u Bohdanče
se zákazem stanování, nocování pod širým nebem a táboření
Vymezené pozemky parcelních čísel v k. ú. Černá u Bohdanče
85/1, 85/2, 86/3, 88/1, 88/2, 88/3, 89/8, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/9, 94/10, 94/15,
94/16, 94/17, 94/20, 94/21.
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