OBEC TRNÁVKA
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné
zeleně a čistoty veřejných prostranství a o úpravě pohybu zvířat v obci
Zastupitelstvo Obce Trnávka se na svém zasedání dne 29.12.2011 usnesením
číslo 9/2011 schvaluje a vydává na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění, zákona č. 24/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném
znění a zákona č. 379/2008 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
tuto obecně závaznou vyhlášku:
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I.
Základní pojmy
Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň a
další prostory sloužící obecnému užívání a tedy přístupné každému bez
omezení.
Doba nočního klidu je doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.
Územím obce je její katastrální území.
Zastavěné území obce je vymezeno na příloze č.1
Veřejným pořádkem je stav, který umožňuje pokojné soužití občanů a
návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména práva na nedotknutelnost
osoby, ochranu soukromí, majetku, zdraví a příznivého zdravotního
prostředí.
Veřejnou zelení se rozumí zejména stromy a keře rostoucí mimo les a
travnaté a květinové plochy, které se nacházejí na veřejném prostranství.

II.
Ochrana veřejného pořádku
Za činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku občanů se pro účely
této vyhlášky považuje:
1. Volný pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství.
2. Rušení nočního klidu hlasitými projevy zvuky a hudbou včetně pořádání
veřejných hudebních produkcí.
3. Konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.
4. Jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách na
veřejné zeleni a na veřejných prostranstvích , která nejsou pozemními
komunikacemi.
5. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů na veřejných prostranstvích mimo
vyhrazená místa.
6. Kouření na dětském hřišti.
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III.
Pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat
Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je povolen pouze mimo zastavěné
území obce za předpokladu, že osoba, která psa doprovází zajistí
ovladatelnost psa po celou dobu jeho volného pohybu.
Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce se pohyb psů povoluje
jen s použitím vodítka.
Osoba, která je držitelem psa a poplatníkem místního poplatku ze psů je
povinna zajistit, že pes bude označen na obojku evidenční známkou
vydávanou při splnění ohlašovací povinnosti.
Na dětské hřiště a v okruhu do 15 m od něj se zakazuje vstup se psy .
Zakazuje se vypouštění drůbeže, případně jiných hospodářských zvířat na
veřejné prostranství.

IV.
Ochrana před hlukem
V době nočního klidu je zakázáno obtěžovat okolí hlukem a vibracemi.
V.
Konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky se zakazuje
konzumace alkoholických nápojů.
VI,
Zajištění čistoty veřejných prostranství
Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, je povinen neprodleně vzniklé znečistění
odstranit nebo zajistit na své náklady jeho odstranění v nejkratší možné době.
Totéž platí pro majitele nebo držitele zvířete, které veřejné prostranství
znečistilo.
VII.
Ochrana veřejné zeleně
1. Na prostranstvích v obci tvořících veřejnou zeleň a vymezených na příloze
č.3 se zakazuje táboření, stanování, rozdělávání ohňů, vjíždění motorovými a
přípojnými vozidly a jejich odstavování na těchto plochách.
2. Je zakázáno poškozovat a ničit veřejnou zeleň, lámat a uřezávat větve stromů
a keřů a poškozovat jejich kůru.
VIII.
Jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, kolech a koloběžkách
Zakazuje se vjíždět na těchto zařízeních na všechna veřejná prostranství tvořící
veřejnou zeleň a na ostatní veřejná prostranství, která nejsou veřejnými
komunikacemi a na lavičky a jiná veřejně prospěšná zařízení.

IX.
Parkování ve vjezdech k nemovitostem
V ulici Obránců míru při křížení vjezdu do nemovitostí z chodníku pro chodce
mohou motorová vozidla stát jen dobu nezbytně nutnou pro vjezd do
nemovitostí nebo výjezd z ní a tak,aby vždy zůstal volný pruh chodníku pro
průchod chodců a projetí dětských kočárků.
X.
Kouření na veřejných prostranstvích
Zakazuje se kouření na dětském hřišti, v prostoru autobusové zastávky a
v podchodu pod železniční tratí.
XI.
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
v platném znění, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle
zvláštních předpisů nebo trestného činu.
XII.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
V Trnávce dne 29.12.2011

……………………………..
starosta
Vyvěšeno dne: 30.12.2011
Sejmuto dne: 25.1.2012

………………..………………
místostarostka

