Obec ZÁRYBY, okres Praha - východ
Obecně závazná vyhláška
obce Záryby
č. 1/2009
o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení
Zastupitelstvo obce Záryby schvaluje a vydává dne 2.12.2009 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84
odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 24
odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení:
Čl. 1
Základní ustanovení
1) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku na území obce
Záryby se stanovují touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti osob a majetku.
2) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území obce.
3) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty
veřejných prostranství na území obce a k ochraně veřejné zeleně.
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1 na území obce:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce
v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku
b) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce
v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
c) v lokalitách v katastrálním území Záryby v Zámeckém parku u bývalého Merkuru, okolo
zárybského rybníku, v katastrálním území Martinov v martinovské skále a kolem
martinovského rybníku, vyznačených na mapce v příloze č. 2 k této obecně závazné
vyhlášce, je možno nechat volně pohybovat psy, a to pouze pod neustálým dohledem
nebo přímým vlivem odpovědné osoby tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí
ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti osob nebo majetku, mohl být pes odpovědnou
osobou přivolán a bezpečnost osob a majetku zajištěna.
2) Za splnění povinností stanovených v odst. 1) odpovídá osoba doprovázející psa, popř.
chovatel2 psa.
3) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na psy služební 3 a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
4) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na lovecké psy4 při výkonu práva myslivosti ve smyslu
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
např.
§ 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, pozdějších předpisů
§ 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

zvláštních právních předpisů 5.
Čl. 3
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné zeleně
1) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
 jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň
 stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly
 rozdělávat oheň
 stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená
 bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci
tvořící součást veřejné zeleně ve vlastnictví obce.
2) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit,
aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství nebo
veřejnou zeleň, popř. zajistit odstranění znečištění.
Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení
1) Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a
právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato
obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle
zvláštních právních předpisů.
3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2003 o veřejném pořádku, opatření
k jeho zabezpečení a čistotě v obci, ze dne 4. 12. 2003.
4) Mění se obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2004 o místních poplatcích, ze dne 4. 3.
2004, a to tak, že:


v ust. Čl. 10 se za první větu doplňuje věta druhá v tomto znění:
„Veřejné prostranství, za jehož užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného
prostranství, je konkretizováno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.“



se doplňuje Příloha č. 1 - Mapa veřejného prostranství, za jehož užívání se vybírá
místní poplatek za užívání veřejného prostranství



v ust. Čl. 26 se stávající text označuje jako odst. 1) a doplňuje se nový odst. 2) v tomto
znění:
„2) Ust. Čl. 4 odst. 4), Čl. 12 odst. 2) a Čl. 19 odst. 2) této obecně závazné vyhlášky
pozbývají účinnosti dnem 31.12. 2010“.

5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

.......................................
Ing. Jiří Kutílek
místostarosta

.......................................
Petr Mašek
starosta obce

Vyvěšeno: 9.12.2009
Sejmuto: 4.1.2010
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zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se
provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. , o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

