OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA HOLÝŠOV

č. 1/2010
ze dne 29. března 2010

o čistotě a ochraně životního prostředí
a omezení volného pohybu psů
a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
znění ke dni 10. listopadu 2011 upravené v souladu
s Nálezem Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 25/11
Zastupitelstvo města Holýšov se na svém zasedání dne 29. března 2010 usneslo vydat
na základě § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I.
Předmět a účel vyhlášky
1) Tato vyhláška je vydána k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě
Holýšově, k zajištění udržování čistoty ulic a dalších veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí a veřejné zeleně. Účelem vydání této vyhlášky je dále zlepšení
a ochrana estetického vzhledu města a ochrana občanů města a dalších osob zdržujících se
na území města před nepříznivými účinky lidských činností.
2) K naplnění účelu této vyhlášky podle odstavce 1:
a) je stanoveno, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, jsou na některých
veřejných prostranstvích zakázány, případně že je možné je vykonávat pouze
na některých veřejných prostranstvích;
b) jsou stanoveny povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a dalších veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně;
c) jsou stanoveny povinnosti ke zlepšení a ochraně estetického vzhledu města;
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d) jsou stanoveny povinnosti k ochraně občanů města a dalších osob zdržujících se
na území města před nepříznivými účinky lidských činností, v zájmu ochrany
bezpečnosti, zdraví a majetku.
3) Účelem této obecně závazné vyhlášky není:
a) zajišťovat postihy za protiprávní činy, ať už mají znaky trestného činu nebo přestupku;
b) řešit otázky požární bezpečnosti;
c) stanovit pravidla pro prodej zboží formou stánkového nebo pultového prodeje;
d) upravovat shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu,
skladování, úpravu, využívání a odstraňování odpadů (nakládání s odpady).
Čl. II.
Veřejné prostranství
1) Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou náměstí, silnice,
ulice, městské komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky, průchody, autobusové
a železniční zastávky, prostory sídlišť včetně přilehlých ploch, parkoviště pro osobní
a nákladní automobily, a další prostory, které jsou přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, v současně
zastavěné části města Holýšova s jeho částí Dolní Kamenice.
2) Udržování čistoty veřejných prostranství, zabránění jejich poškozování a znečišťování je
společnou věcí všech jeho uživatelů.
3) Vymezení zastavěné části města Holýšova s jeho částí Dolní Kamenice stanovuje Příloha
č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. III.
Čistota veřejného prostranství
1) V zájmu ochrany životního prostředí, ovzduší, zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení
vzhledu města je zakázáno:
a) odhazovat na veřejném prostranství smetí, papíry, obaly všech druhů, zbytky jídel,
ovoce, žvýkačky a jiné odpadky, nedopalky z cigaret, jízdenky a jiné nepotřebné věci;
b) znečišťovat veřejná prostranství odpadními vodami, ropnými produkty, chemikáliemi
nebo jinými znečišťujícími tekutinami, lidskými exkrementy;
c) neorganizované spalování trávy, listí a zbytků rostlin a dřevin na veřejných
prostranstvích, komunikacích a chodnících;
d) mytí vozidel na veřejném prostranství, s výjimkou nutného očištění výhledových skel,
osvětlení a poznávací značky pouze čistou vodou.
2) Chov psů a jiných zvířat:
a) chov psů a jiných zvířat na území města je povolen, pouze pokud tato zvířata
nezpůsobují hygienické nebo zdravotní škody, neohrožují čistotu veřejných
prostranství a bezpečnost občanů. Vlastníci domů jsou povinni dbát, aby tato obecně
závazná vyhláška byla respektována i uživateli bytů.
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b) za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je zakázáno chovat psy a jiná zvířata
v objektech, kde jsou společná zařízení pro děti, v závodech veřejného stravování,
v potravinářských výrobnách, obchodech s potravinami, ve zdravotních a ubytovacích
zařízeních a dalších objektech, které poskytují veřejné služby občanům města, pokud
nemají zvláštní vchod. Dále je zakázáno vodit psy a jiná zvířata do prostorů, kde je
zakázán jejich chov.
c) v zájmu bezpečnosti občanů a zlepšení životního prostředí ve městě se zakazuje:
i) volné pobíhání psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích v zastavěné části
města;
ii) znečišťování veřejných prostranství psy a jinými zvířaty.
d) vlastníci psů a jiných zvířat jsou povinni:
i) řídit se vyhláškou o místních poplatcích;
ii) držet zvířata v čistotě;
iii) opatřit psa na veřejném prostranství náhubkem a odstranit jeho výkaly;
iv) zamezit chovanému zvířeti v poškozování veřejné zeleně;
v) mít zvíře očkováno proti vzteklině a na požádání státních orgánů toto doložit.
e) Vlastníci psů obdrží po zaplacení místního poplatku ze psů 100 ks mikroténových
sáčků, které budou sloužit k úklidu psích výkalů.
3) Uživatelé veřejného prostranství odpovídají:
a) za zaviněné znečištění nebo poškození komunikace nebo veřejného prostranství. Jsou
povinni neprodleně vzniklou závadu odstranit nebo zajistit na své náklady její
odstranění v nejkratší možné době. Nesou právní odpovědnost za následky vzniklé
z důvodu znečištění nebo poškození. V havarijních případech, tj. při ohrožení zdraví
a života osob, ohrožení majetku a dalších nebezpečí z prodlení lze zahájit práce
vedoucí k odstranění havárie. Nejpozději do 7 dnů od zahájení těchto prací vzniká
povinnost podat žádost příslušnému orgánu o dodatečný souhlas.
b) za uvedení povrchu komunikací a veřejných prostranství do původního stavu
a vzhledu při provádění výkopů;
c) za zásahy do současného stavu místní zeleně, zejména pak její likvidace. Tyto jsou
vázány na předchozí povolení příslušného orgánu.
4) Dvory, zahrady a jiné nemovitosti hraničící s veřejným prostranstvím musí být vlastníky
nebo uživateli upraveny a trvale udržovány v čistotě. Neohrazené pozemky v zastavěné
části města nebo obce je nutno upravit a udržovat trvale tak, aby nenarušovaly
a neznečišťovaly vzhled města.
5) Budování zelených ploch, dětských hřišť apod., musí být prováděno v souladu s územním
plánem města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice.
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Čl. IV.
Zvláštní užívání veřejného prostranství
1) Používat veřejné prostranství k jiným účelům, než pro které je určeno, lze pouze
na základě předem vydaného souhlasu vlastníka veřejného prostranství, kde bude uvedena
lokalita, účel, doba a rozsah. Současně musí být uhrazen místní poplatek dle příslušné
obecně závazné vyhlášky.
2) Každý, komu byl udělen souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, je povinen:
a) užívat veřejné prostranství v souladu s tímto souhlasem a veřejné prostranství uvést
do původního stavu neprodleně po skončení platnosti souhlasu;
b) zabránit poškozování a znečišťování veřejného prostranství a jeho zařízení, případné
znečištění denně odstraňovat;
c) zabezpečit přístup ke kanalizačním šachtám a požárním hydrantům;
d) provést opatření k zajištění bezpečnosti ostatních uživatelů veřejného prostranství
na svůj náklad.
3) Na celém území města Holýšova a jeho části Dolní Kamenice je bez příslušného souhlasu
zakázáno umisťování poutačů. Vylepování a vyvěšování plakátů je možné na místech
k tomu určených. Souhlas s vylepením vydá a případné vylepení na určených místech
provede zařízení města pověřené touto činností.
4) Z důvodu zajištění čistoty veřejných prostranství a veřejného pořádku jsou provozovatelé
stánků, kiosků a podobných zařízení povinni na vlastní náklady zajistit pořádek a čistotu
v okolí těchto zařízení. Věta druhá a třetí zrušeny Nálezem Ústavního soudu České
republiky Pl. ÚS 25/11.
5) Z důvodu ochrany čistoty veřejných prostranství a bezpečnosti je nakládání a skládání
materiálu a výrobků na veřejném prostranství ve vlastnictví města přípustné pouze tehdy,
nelze-li bez zvláštních obtíží toto provést jinde, např. ve dvoře. Naložení a složení musí
být provedeno neprodleně a bez průtahů. Není dovoleno skladování materiálů (uhlí,
stavební materiály apod.) na přístupových cestách k objektům, na hydrantech, uzávěrech
vody, kanalizačních šachtách apod. Po provedené manipulaci s materiálem je příjemce
povinen neprodleně veřejné prostranství vyklidit, vyčistit, popř. omýt.
Čl. V.
Podmínky pro provoz vozidel
1) Zásady chování vlastníků a provozovatelů vozidel na komunikacích jsou upraveny
příslušnými předpisy. V katastru města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice je zakázáno:
a) parkování a odstavování vozidel mimo komunikace. K parkování a odstavování
vozidel lze používat pouze ploch k tomu určených, které jsou vyznačeny příslušnými
dopravními značkami.
b) odstavec zrušen Nálezem Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 25/11.
2) Provozovatel vyhrazených parkovišť je povinen je udržovat v čistotě a řádném stavu.
3) odstavec zrušen Nálezem Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 25/11.
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Čl. VI.
Veřejná zeleň a její ochrana
1) Veřejnou zeleň na území města tvoří jednotlivé stromy, keře, trávníkové a květinové
plochy, dále pak ucelené soubory těchto prvků. Součástí zeleně jsou příslušné doplňky,
např. schody, lavičky, dětská hřiště, sochy, pamětní desky apod. Veřejná zeleň je chráněna
z důvodu ochrany zdraví a z důvodu zlepšení estetického vzhledu města.
2) Každý je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do veřejné zeleně a poškozování veřejné
zeleně a jejích doplňků. Kácení stromů a keřů, které jsou součástí veřejné zeleně, je možné
pouze s předchozím souhlasem Rady města Holýšov, na základě povolení správního
orgánu a pouze v době vegetačního klidu. Výjimky lze povolit pouze z důvodu ohrožení
života nebo zdraví osob, ohrožení majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
1) Pravidla a udržování čistoty a pořádku v bytových domech stanovuje platný domovní řád.
2) Pořádání veřejných hudebních produkcí je pořádající povinen oznámit předem na Městský
úřad Holýšov. Pořádání veřejných schůzí nebo shromáždění se řídí zvláštními předpisy.
3) Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou povinni při výskytu hlodavců či jiných biologických
zdrojů infekčních onemocnění odstranit příčiny a zajistit opatření k hubení - deratizaci
a dezinfekci nemovitosti. Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou povinni při výskytu učinit
opatření k zamezení rozšiřování obtížného hmyzu a podle potřeby provést dezinfekci
nemovitosti.
4) Vlastníci a uživatelé provozních místností jsou za účelem zajištění estetického vzhledu
města povinni zajistit čistotu provozovny, řádný vnější vzhled a vhodnou úpravu
výkladních skříní.
Čl. VIII.
Kontrola
1) Kontrolou dodržování této obecně závazné vyhlášky Město Holýšov pověří příslušný
správní orgán.
2) Nedodržení nebo porušení této vyhlášky se postihuje jako přestupek podle zákona
č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, pokud se nejedná o trestný čin.
Čl. IX.
Platnost a účinnost vyhlášky
1) Všechna ustanovení této vyhlášky jsou platná v celém prostoru katastrálních území města
Holýšova a jeho části Dolní Kamenice.
2) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují:
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a) obecně závazná vyhláška číslo 1/2007 ze dne 21. května 2007, o čistotě a ochraně
životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných
prostranstvích;
b) obecně závazná vyhláška číslo 1/2009 ze dne 29. června 2009, kterou se mění OZV
č. 1/2007 ze dne 21. května 2007, o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení
volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích;
c) obecně závazná vyhláška číslo 2/2009 ze dne 29. června 2009, úplné znění OZV
č. 1/2007 ze dne 21. května 2007, o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení
volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ve znění OZV
č. 1/2009 ze dne 29. června 2009.
3) Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne 6. dubna
2010 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.
V Holýšově dne 29. března 2010
Usnesení Zastupitelstva města Holýšov č. 409 ze dne 29. března 2010

Ing. Antonín Pazour
starosta

Bc. Hana Valachovičová
místostarostka

Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 ze dne 29. března 2010, o čistotě a ochraně životního
prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích
Příloha zrušena Nálezem Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 25/11
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