OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA . 5/2007 OBCE ŠEMNICE
o zajiš ování ve ejného po ádku.
Zastupitelstvo obce Šemnice na svém zasedání dne 26.6.2007 schválilo usnesením .5, na základ
ustanovení § 24 odst. 2 zákona . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní pozd jších
p edpis , § 10 písm. b) a § 84 odst.2) písm.h) zákona .128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), ve
zn ní pozd jších p edpis , vydání této obecn závazné vyhlášky Obce Šemnice, o zajiš ování a
ochran ve ejného po ádku:

l.1
Úvodní ustanovení
Tato obecn závazná vyhláška (dále jen vyhláška):
1. ukládá povinnosti p i po ádání ve ejnosti p ístupných sportovních a kulturních akcí,
v etn tane ních zábav a diskoték
2. upravují pravidla pro pohyb ps na ve ejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání ps .
l.2
Vymezení základních pojm
Pro ú ely této vyhlášky se rozumí:
Ve ejným prostranstvím všechny ulice, chodníky, ve ejná zele , parky a další prostory
p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru2).
l. 3
Podmínky pro po ádání ve ejnosti p ístupných akcí
1. P i po ádání ve ejnosti p ístupných sportovních a kulturních akcí v etn tane ních zábav
a diskoték konaných mimo stavby ur ené k tomuto ú elu kolauda ním rozhodnutím dle
zvláštního zákona3), je po adatel i provozovatel povinen nejpozd ji 7 kalendá ních dn p ed
jejím konáním písemn oznámit obci. V písemném oznámení uvede:
a)- podnikatel právnická osoba - obchodní firmu v souladu s obchodním rejst íkem nebo
název, jde-li nap . o ob anské sdružení, dále I a sídlo, právnická osoba zapsaná do
obchodního rejst íku p iloží aktuální výpis z obchodního rejst íku
- podnikatel fyzická osoba - jméno a p íjmení, I , trvalý pobyt a p iloží p íslušný
živnostenský list
- fyzická osoba - jméno a p íjmení, datum narození, trvalý pobyt
b) další náležitosti oznámení - obsahové zam ení akce, místo po ádání a jeho kapacita,
as konání (zahájení a ukon ení).
Zm ny údaj uvedených v oznámení je po adatel povinen sd lit neprodlen v míst podání
oznámení.

l. 4
Pohyb ps
1. Je zakázáno nechat voln pobíhat psy na ve ejném prostranství s výjimkou vymezených
prostor pro volné pobíhání ps na pozemcích ve vlastnictví nebo v nájmu obce Šemnice.
Vymezení prostor pro volné pobíhání ps je ozna en na p íslušné ásti mapy katastrálního
území Sedle ko, Šemnice, Dubina a Pulovice s barevným odlišením vymezeného pozemku, a
to jako p íloha této vyhlášky. Vstup na vymezený pozemek z ve ejn p ístupných komunikací
a pozemk obec Šemnice ozna í viditelnou tabulí s nápisem „Vymezený prostor pro volné
pobíhání ps dle OZV .5/2007 obce Šemnice“.
2. Doprovázející osoba je povinna na ve ejném prostranství, kde je zakázáno volné
pobíhání ps , zabezpe it psa vedením na vodítku.
l.5
Kontrola, sankce
1. Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních p edpis

4)

.

l. 6
Záv re ná ustanovení
1. Nabytím ú innosti této vyhlášky se zrušuje Obecn závazná vyhláška obce
Šemnice .6/2005, o zajiš ování a ochran ve ejného po ádku, o ochran ve ejné zelen ,
o po ádání ve ejnosti p ístupných akcí a o pravidlech pro pohyb ps na ve ejném
prostranství.
2. Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 1.8.2007
__________________________________________________________________
1) §10 odst.a),b) a c) zákona .128/2000 Sb. o obcích
2) §34 zákona .128/2000 Sb. o obcích
3) zákon .50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním ádu(stavební zákon)
4) zákon .128/2000 Sb. o obcích, zákon NR .200/1990 Sb. o p estupcích ve zn ní
pozd jších p edpis

..……………………….
Ing. Vladimír Mat j
místostarosta

Vyv šeno na ú ední desce obecního ú adu dne:
Sejmuto z ú ední desky obecního ú adu dne:

…………………………….
Vladislav T ma
starosta

