obecně závazná vyh|áškaMěsta Dubňany č.1120|6,
k zab ezpečení m ístních zá|eŽitostíve řej ného po řá d ku
ZastupitelstvoMěsta Dubňany Se na svém l. zasedáni dne 16.3,2016usnesenímč.
usneslovydat na zák\adě$ 10 písm.a), b), c), d), $ 84 odst.2 písm.h) zákona
3l111116
č. 12812000Sb., o obcích(obecnízŤízení),
ve zněnípozdějšíchpředpisůa $ 47 odst. 3
zákona č:.20011990 Sb., o přestupcích,ve zněni pozdějšíchpředpisů, tuto obecně
závaznouvyhláŠku:

Čt.t

Účel vyhtášky
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ''vyhláška..)stanovípovinnosti a opatŤeniza
účelemzajištěníochrany veřejného pořádku na uzemí města Dubňany (dále jen
,,měSto..).K naplněnítohoto účeluvyhláška stanoví,iaké činnosti- způsobilénarušit
veřejný pořádek ve městě nebo by mohly v rozpoÍu s dobrými mravy' ochranou
bezpečností,zdravi a majetku - lze vykonávat pouze v časevyhláškou určenýcha
současněstanoví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončeníveřejnosti
přístupnýchspor1ovnícha kulturníchpodniků.

Čt.z

Zák|adní pojmy
1 . Veřejným pořádkem se rozumí stav' kdy je zaručenoklidné a pokojnésouŽitívšech
osob v daném místě a čase, při respektování práv a zachováni moŽnosti jejich
rea|izace,zejménanedotknutelnosti
a soukromíosob, ochrany majetku a zdravi. Jedná
se o souhrn společenskýchvztahů,kterévznikaji, rozvijejí se a zan1kaiína místech
veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními i neprávními
normami, jejichŽ zachováni je významnépro zajištěníklidného.a bezporuchového
chodu společnosti'
kterýje slyŠitelnýi na
zvuk (př. hudba čiprojevy účastníků),
2 . Hlukem se rozumí I<aždý
pozemcích.
dalšíchneŽ sousedních

a
J.

Veřejná prostranstvíjsou všechnanáměstí,ulice, trŽiště,chodníky,veřejná zeleň,
parky a dalšíprostory přístupnékaŽdémubez omezení,slouŽícíobecnémuužívání,a
to bez ohledu na vlastnictvítohoto prostoru.l

4 . Územím města se rozumíjeho katastráIníuzemi.

5 . Alkoholickým nápojem je lihovina,vínoa pivo; alkoholickýmnápojemse rozumítéž
nápoj, který není ^uvedenve větě první, pokud obsahuje vice než 0,5 objemového
alkoholu.'
Drocenta

'
předpisů.
$ 34 zákonač' 12812000Sb., o obcích,ve zněnípozdějších
' 2 písm.k) zákona č.3.7912005,
působenýrni
tabákovýrnivýrobky,
před
Škodami
o
opatřeních
k
ochraně
5
ředpisů.
á k o n ův, e z n ě n í p o z d ě j š í pc h
a l k o h o l e ma j i n ý m i n á v y k o v ý m il á t k a m i a o z m ě n ěs o u v i s e j í c í cz h

6, Veřejnosti přístupným podnikem Se rozumí kulturní pořad, tanečnízábava,
diskotéka,koncer1, tzv. technoparty a .iinépodobné akce pořádané na venkovních
veřejně přístupnýchmístech,kteréjsou spojeny mj. s veřejnou hudebníprodukcí a
poslechem hudby (dále jen ,,akce..)'Za týo akce se nepovaŽujíakce, na něŽ se
v ztahuji zvláštní zákony .
7. Zastavěné ílzemíměsta se posuzu.jepodle ustanovení$ 2 odst. 1 písm.d), $ 58 a $
189 odst. 1 zákona ě. I8312006Sb.' o uzemnim plánování a stavebnímřádu (stavební
zél<on),
ve znění pozdějšíchpředpisů.Do zastavěnéhoúzemíse zahrnujípozemky v
intravilánu, s výjimkou vinic, clrmelnic, pozemků zemědělsképůdy určenýchpro
zajišt,ovánispeciální zemědělskévýroby (zahradnictví)nebo pozemkůpřiléhajících
k
hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dá|e
pozemky vně intravi1ánu,a to zastavěnéstavebnípozemky, stavebníproluky, pozemní
komunikacenebo.iejichěásti,ze kterých.|souv.jezdyna ostatnípozemky zastavěného
uzemi, ostatníveřejná prostranství,dalšípozemky, kteréjsou obklopeny ostatními
pozemky zastavěnéhouzemí, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.3
Yyznačeni zastavěnéhouzemi města je nedílnoupřílohou č. l této obecně závazné
vyhlášky.

Čt.
s

Pořádání veřejnosti přístupných podniků spojenýchs veřejnou produkcí hudby na
venkovníchveřejně přístupných místech
1. Akce lze provozovat nauzemi městapouze za splněnínásledujícíchpodmínek:
a) akce se bude konat pouze v době od 8. do 22, hodiny,nejpozdějiďo 22. hodinyje
organizátor povinen akci ukončita
b) organizátorči pořadatel splní oznamovacípovinnosti v celémrozsahu stanoveném
v čl.3 odst.2 a
c) otgantzátor či pořadate| zajisti dostatečnýpočetzpůsobilých a ná|ežitěpoučených
osob k zabezpečení
pokojnéhoprůběhua ukončení(pořadatelská sluŽba) akce a
kzabezpečení
plněnípovinnostívyplývajících
právníchpředpisů.
z příslušných
Pokud nejsou výše stanovenépodmínky splněny, akce se nemůŽena uzemi města
konat.
2. Pořadatel podniku uvedenéhov č1.3 odst. 1 je povinen písemně oznámit nejméně 7
dnůpřed jeho konánímMěstskémuúřaduDubňany:
a) jrnéno,příjmení,datum narození,adresumístatrvaléhopobytu a adresubydliště,
je-li odliŠnáod místatrvaléhopobytupořadatele;.je-li
pořadatelemprávnická osoba, název či obchodnífirmu, sídloa oznaěeniosoby, která za tuto právnickou osobu jedná, včetněidentifikačního
čiregistračního
číslapořadatele,
b) telefonníkontakt na pořadatelea odpovědnéhozástupcepořadatelskésluŽby,
c) den a místojejího konání,druh akce,
d) závazný časzahájenía ukončeníakce,
e) předpokládanýpočetúčastníků
akce,
pořadatel
opatření,
která
provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek,
akce
0
zejménazajištěnízpůsobiléa dostatečné
pořadatelskésluŽby
g) způsobzajištění,zneškodněnía likvidace odpadůvzniklých v prťrběhtr
akce,
,

plánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon),ve znění
$ 58 odst.2 zákonač, |8312006Sb., o územním
p o z d ě j Š ípc řhe d p i s ů .

h) způsob zajištěnípoŽárníochranya. zdravotnícha hygienických potřeb účastníků
akce,
i) písemný souhlas vlastníka,případně uŽivatele nemovité věci, na níŽ se má
konkrétníakce konat. Z písemného
souhlasumusíbýt patrno,Že vlastník,případně
uživatel nemovité věci dává souhlas s konáním konkrétní akce. Pokud je
předkládán souhlas uŽivatele nemovitévěci' musí blt současnědoloŽen i orávní
titulk užívání.
a
J.

Městský úřad Dubňany je oprávněn udělit jednorázovou výjimku z podmínek
uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), a to na zák|aděoclůvodnění
Žádosti podanéměstu
neiméně30 dnů pŤedzamýŠlenýmdnem konání akce a stanovit v ní i podminky, za
kterých se výjimka uděluje. Městský úřadDubňany rozhodne o Žádosti do 14 dnů.

Á
+ . Udělená výjimka neopravňuje k rušenínočníhoklidu. Pořadatel akce a nelze-li

pořadatelezjistit,pak osoba,která k akci poskytlapozemek,odpovídázato, Že nebude
narušovánnočníklid.

Čt.+

Nočníklid
1. Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od 22' d'o 6' hodiny. V tétodobě je každý
povinen zachovatklid a zdržetse hlučnýchprojevů.Rušenínočníhoklidu je činnost
způsobující
hluk v době nočního
klidu.
2. Vnoci z 24. prosince na 25. prosince a v noci 231. prosince na 1. ledna se doba
nočníhoklidu stanovujeod 2, do 6. hodinv druhéhodne.

Čt.s

Vymezení činností,kteréby mohly narušitveřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dobrymi mravy' ochranou bezpečnosti,zdravía majetku
1. Na veřejných prostranstvích vzastavěném uzemí města je zakázána konzumace
alkoholických nápojů a zdržováni Se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem, nebot' se jedná o činnost,která by mohla narušitveřejný
pořádek ve městě nebo být V rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,zdravi a
majetku.
2, Dále ie na veřejných prostranstvíchv zastavěnémuzemí města zakázáno: spalovat
suché rostlinné materiály, opravovat motorová vozidla mimo nenadálé poruchy,
provádět mytí motorových vozidel, jezdtt motorovými vozidly mimo pozemní
komunikace, odstavovatvraky a silničnímotorová voztd|adočasněvyŤazeníz registru
silničních vozide|, stání motorových vozidel s bezdůvodně spuštěným motorem'
zakládat a udržovat otevřený oheň, stavět stany bez povolení Městského úřadu
Dubňany,přemist'ovatměstský mobiliář (např' lavičky a odpadkovékoše).
3. Dále je takovou činnostípouživáni zábavnípyrotechniky.Je zakázáno ji vykonávat na
veřejných prostranstvich,nacházeiícíchse v zastavěnémuzemi města vyjma dny 31.
prosincea l. ledna.
" NařízeníJihomoravského
kraje ze dne2|.2' 2013,kterýrnse stanovípodmínkyk zabezpečen
í poŽárníochrany
při akcích'kterýchse zúčastňuje
větŠí
početosob.

4. Zákaz činnostíuvedených v čl. 5 odst. 1 se nevztahuje na případy, kdy je činnost
vykonávánav tzv.pŤedzakráďkách
hostinskýchzařizeni;na dny 31. prosincea 1. ledna;
při folklórních a krojovaných průvodechjako jsou hody a fašaňk; při městských
slavnostech,svatbách a slavnostechvína.

Čt.o

Pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat chovaných v zájmových chovech
1. Na veřejných prostranstvíchv zastavěné
m územiměstaje možnýpohyb psůpouze na
vodítku. Pes, drŽitele s trvalým pobytem na uzemi města Dubňany, který je starŠí
3
měsíců,musí být označenregistrační
než25 cm v kohoutku, musí
známkou. Pes vyŠší
být opatřennáhubkem.
2. osoba, která zviŤe vede, je povinna zamezit vzájemnéhostřetu zviŤat a lidí a zvíÍat
mezi sebou.
3. osoba, která zviŤe vede, je povinna odstranitškodu (znečištění)
způsobenouzvířetem
na veřejnémprostranstvív zastavěnémuzemíměsta.
4. Je zakázáno vstupovat se zviŤatyna dětská pískoviště,dětská hřiště a plochy veřejné
ze|eně,dále je zakázáno ponechatzviřatabez dozoru,
5. Splnění povinností stanovenýchv čl. 6 odst. l zajišt'ujefyzická osoba, která má psa
na veřejnémprostranstvípod kontrolou či dohledem.
Čl.l
Vymezení městských plakátovacíchploch
1. Městsképlakátovacíplochy jsou umístěny:
.
:
a) před budovou Městskéhoúřadu,
b) na panelu u restauraceNa růŽku,
c) na betonovérouře na ulici Komenského- autobusovázastávkau kostela,
d) na betonovérouře u samoobsluhyChytil,
e) na výlepovédescena křiŽovatceHornická _ Havlíčkova,
0 na výlepovédescena zastávcena sídlištiu č.p. IO54 ač.p. 1098,
g) na betonovérouře na ulici Sportovní'
h) na betonovérouře na ulici Horní Huť,
i) na výlepovédesce v Jarohněvicíchu restauraceJindra,
j) na betonovérouře na křiŽovatcek Máji II.
2. Plakátovánízajišt,ujeměsto Dubňany. Zadate|můŽepožádato zveřejněníinformacía
pozvánek o konání sportovních,kulturních,společenských'prodejnícha politických
akcí.
Č l .s
Společnáustanovení
1. Porušenípovinností stanovenýchtouto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek
podle zákona o přestupcích,nepůjde-lio jednání naplňujícíznaky přestupku podle
zvláštníchprávníchpředpisů,jinéhosprávníhodeliktu nebo trestnéhočinu.

2. Kontrolu doďržovánipráv a povinnostívyplývajícíchztéto vyhlášky provádíMěstský
úřadDubňany a Městská policie Dubňany.
ČLq
Zrušovacíustanovení
Ke dni účinnostitétovyhlášky se zrušujeobecně závaznávyhláŠkaMěsta Dubňany č.
3l20I3 a obecně závazná vyhláškaMěsta Dubňany ě. 112006.

čt.to

Účinnóst qyhlášky
Tato vyhláškanabývá účinnostipatnáctýmdnem po dni vyhlášení'
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