Město Sezemice
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2003

O ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
A ČISTOTY MĚSTA
Zastupitelstvo města Sezemic vydává dne 10.9. 2003 podle ustanovení § 10 a v souladu s § 84
odst. 2 písm. i) a zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST I
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje práva a povinnosti občanů města, právnických
osob nebo fyzických osob podnikajících, které mají sídlo nebo místo podnikání nebo
provozují svoji podnikatelskou činnost na území města Sezemic, a návštěvníků města
(dále jen „osoby“) k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění
udržování čistoty a pořádku veřejného prostranství, k ochraně životního prostředí a
veřejné zeleně a při užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti.
2) Výjimky z této obecně závazné vyhlášky může ve zvláštních případech, nebo vyžaduje-li
to obecný zájem města a jeho občanů, povolit odbor místního a bytového hospodářství
Městského úřadu v Sezemicích.

Článek 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, silnice, místní komunikace, chodníky,
tržiště, proluky a veřejná zeleň v územním obvodu města Sezemic. Za veřejné
prostranství jsou rovněž považovány pozemkové parcely uvedené v obecně závazné
vyhlášce města O místních poplatcích. Za veřejné prostranství se dále považují místa,
která slouží veřejnému užívání, např. parky, nábřeží, mosty a hřiště.
2) Veřejně přístupným objektem jsou všechny čekárny veřejné linkové osobní dopravy
(autobusové přístřešky), veřejná WC, altánky v parcích a sadech, které jsou přístupné
veřejnosti bez omezení a jsou ve vlastnictví města, popř. právnické osoby zřízené
městem, dále
veřejně prospěšná zařízení, a to zejména veřejná telekomunikační
zařízení, pošty, zařízení pro veřejnou hromadnou dopravu, vodárenská a energetická
zařízení.
3) Veřejně prospěšným zařízením města jsou všechny lavičky, výlepové plochy, odpadkové
koše a kontejnery, držáky a sáčky na psí exkrementy (dále jen „FE DOG“), informační a
naučné tabule, zvukové nosiče městského informačního systému, místní rozhlas,
pískoviště, hrací prvky pro děti (houpačky, prolézačky, kolotoče a obdobná zařízení),
dětská hřiště včetně vybavení a hracích prvků, veřejná sportoviště včetně vybavení a
stojany na kola, které jsou umístěny na veřejném prostranství a jsou ve vlastnictví
města, popř. právnické osoby zřízené městem. Dále je veřejně prospěšným zařízením i
veřejné osvětlení, které není příslušenstvím místních komunikací, tj. umístěné zejména
v parcích.
4) Veřejnou zelení je soubor sadovnických prvků přirozených nebo člověkem uspořádaných
podle sadovnických a estetických zásad do celků, které utvářejí nebo doplňují dané
prostředí. Tímto se rozumí ucelené výsadby stromů, keřů a květin, trávníkové plochy,
jednotlivé stromy, keře, květiny, zeleň v okolí vodních toků, nádrží a ploch, uliční,
sídlištní, funkční (tj. okrasná, ovocná nebo izolační) a rekreační zeleň (rekreační lesy a
lesní parky), květinová výsadba v záhonech nebo nádobách (květináčích), která je
zejména ve vlastnictví města nebo na pozemcích města.
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5) Držitelem psa nebo držitelem zvířete je jeho majitel, chovatel nebo jiná osoba, které byl
pes nebo jiné zvíře svěřeno a která se s ním nachází na veřejném prostranství.
6) Zvláštním užíváním veřejného prostranství je užívání veřejného prostranství k jiným
účelům, než pro které je určeno. Tímto se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
7) Vrakem vozidla je silniční vozidlo, zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích (nesplňující vyhlášku č. 301/2001 Sb., o schvalování
technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů) nebo neoznačené státní
poznávací značkou (dle vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění
pozdějších předpisů)
8) Neurbanizovaným územím města je území města tvořené volnou krajinou mimo
zastavěné území města.
9) Územím města Sezemic je jeho katastrální území Sezemice nad Loučnou, Lukovna,
Dražkov nad Labem, Počáply nad Loučnou, Veská, Kladina a Velké Koloděje.

ČÁST II
Veřejný pořádek a užívání veřejného prostranství
Článek 3
Zajištění veřejného pořádku
K zajištění veřejného pořádku, dobrých mravů, ochrany bezpečnosti, majetku a zdraví (dále
jen „veřejný pořádek“) je povinností všech osob upustit od takových jednání nebo činností,
které by vedly k narušení veřejného pořádku na území města, a to zejména porušením níže
uvedených ustanovení:
a) Každý držitel psa nebo jiného zvířete je povinen provést taková opatření, aby pes
nebo jiné zvíře nemohlo na veřejném prostranství ohrozit bezpečnost, majetek nebo
zdraví osob nacházejících se na tomto prostranství, poškodit nebo znečistit veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení města.
b) Na veřejném prostranství v zastavěných částech města musí být psi drženi na vodítku.
To neplatí v případě, že má pes řádně nasazený a upevněný náhubek (košík) a bude plně
ovladatelný a pod kontrolou držitele. V neurbanizovaném území města rozhoduje o „míře
zajištění“ psa držitel, a to na základě konkrétních podmínek, tzn. počtu pohybujících se
osob, velikosti daného prostoru, vzdálenosti od staveb a povaze (charakteru) psa.
c) Pes pohybující se bez doprovázející osoby může být odchycen a umístěn v některém z
útulků pro psy. Majitel při vyzvednutí odchyceného psa je povinen uhradit veškeré
náklady s tímto odchytem a umístěním spojené .

Článek 4
Udržování čistoty místních komunikací a jiných veřejných prostranství
1) Všechny osoby jsou povinny udržovat čistotu, pořádek, dodržovat zásady čistoty a
hygieny, zdržovat se jakýchkoliv činností, jimiž by mohla být znečištěna veřejná
prostranství nebo znemožněno jiným osobám jejich užívání, dále činností, jimiž by se
znečišťovaly jakékoliv složky životního prostředí (např. půda, vodní toky, nádrže a
ovzduší). Každý je povinen dbát toho, aby svým chováním neobtěžoval ostatní občany,
neohrožoval jejich bezpečnost, zdraví a klid. V případě, kdy k znečištění dojde, je ten,
kdo znečištění způsobil, povinen ihned způsobené znečištění odstranit.
2) Všechny osoby mají právo užívat všechna veřejná prostranství a městská zařízení v
souladu s právními předpisy a účelem, ke kterému jsou určena.
3) Za čistotu a čištění místních komunikací, vyjma chodníků, odpovídá odbor místního a
bytového hospodářství Městského úřadu v Sezemicích.
4) V zájmu zlepšení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti občanů, a v zájmu zlepšení
vzhledu města je zakázáno zejména:
a) zakládat skládky nebo odkládat odpadky a odpady mimo vyhrazená místa, kterými
jsou na území města odpadkové koše, kontejnery a popelnice na domovní odpad,
kontejnery na objemný odpad z domácností, označené kontejnery na vytříděný odpad
z domácností a překladiště odpadu, dále se zakazuje rozhazovat obsah nádob a košů
na odpadky nebo tyto přemísťovat,
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b) ponechávat nádoby na komunální odpad po termínu odvozu na veřejném
prostranství
c) držitelům psů nechat psy znečišťovat veřejná prostranství a veřejná zařízení. Držitel
psa nebo jiného zvířete je povinen na celém území města, mimo extravilán města,
okamžitě odstranit znečištění způsobené tuhými exkrementy psa nebo jiného zvířete.
Volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat je zakázáno na veřejném prostranství,
tvořeném silnicemi, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými
komunikacemi, a to na celém území města. Dále se zakazuje vodit, nosit nebo jinak
umožňovat psům nebo jiným zvířatům vstup do prostorů dětských hřišť, pískovišť,
sportovišť a do prostorů, označených značkou (tabulkou) „Zákaz vstupu psů“. Tato
povinnost se nevztahuje na psy, doprovázející osoby těžce zrakově postižené.
Doprovázející osoba je povinna při vedení zvířete na veřejném prostranství v
zastavěných částech města disponovat technickými prostředky na odstranění tuhého
biologického znečištění způsobeného vedeným zvířetem,
d) vypouštět a vylévat znečišťující látky, zejména ropné produkty a splaškové vody na
veřejná prostranství,
e) umývat vozidla a jiné předměty na veřejném prostranství,
f) odstavovat vraky vozidel na veřejném prostranství (část II čl. 8.),
g) ničit či poškozovat jakoukoliv veřejnou zeleň
h) užívat veřejná prostranství bez povolení ke skladování zboží a jiného materiálu, k
provádění stavebních a jiných činností, k prodeji a k provozování zábavných a
sportovních akcí,
i) uvazovat, či jinak upevňovat přívěsné a příruční vozíky k veřejné zeleni a k veřejným
zařízením,
j) znečišťovat vodní toky a nádrže,
k) osobám se zakazuje rušit noční klid v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.,
l) vylepovat a rozmisťovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační prostředky a
jakékoliv jiné tiskoviny mimo místa k tomu určená, zejména se zakazuje je vylepovat
na fasády domů, výkladní skříně, zastávky hromadné dopravy a pod.
m) znečišťovat a poškozovat veřejné prostranství barvami ve sprejích, jakož i jinými
barvami
n) zakládat ohně mimo místa určená
5) Zajištění udržování čistoty místních komunikací v zimním období upravuje Nařízení
města Sezemic č. 1/2002, o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí, a plán zimní údržby.

Článek 5
Udržování čistoty chodníků
1) Za chodník se pro účely této vyhlášky považuje komunikace upravená pro pěší.
Chodníkem se též rozumí cesta pro pěší, pokud byla příslušným správním orgánem
schválena jako veřejná.
2) Čištění chodníků (odstranění závad ve schůdnosti) jsou povinni zajistit vlastníci, správci
nebo uživatelé přilehlé nemovitosti.
3) Čištěním chodníků se rozumí zejména zametání s kropením, odstraňování bláta,
odpadků, plevele, přerostlé zeleně a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypávání
chodníku hmotami, které zdrsňují náledí např. pískem (ne však škvárou nebo popelem)
a to v takové šíři, aby byla zajištěna schůdnost chodníku pro pěší a průjezdnost pro
dětské kočárky. Chodníky, které není nutno v zimním období udržovat schůdné, jsou
vyznačeny v plánu zimní údržby města. Sůl je možno použít pouze v místech, která jsou
odsouhlasena v plánu zimní údržby města.
4) Sníh se ponechává na okraji chodníků při okraji vozovky v hromadách. K zajištění
snadného odvozu se nepřihrnuje ke stromům nebo sloupům. Musí se dbát na to, aby
nebyly zataraseny přechody přes komunikace, příchody a vjezdy do budov, plochy
potřebné k nakládání nebo skládání zboží, přístupy k pouličním zařízením. Shrnovat
sníh k pouličním zařízením, zastávkám hromadné dopravy a do vozovky je zakázáno.
5) V zimním období je postup prací upraven plánem zimní údržby.
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Článek 6
Udržování čistoty veřejné zeleně
1) Veřejnou zeleň lze užívat v zájmu zachování její funkčnosti a celkového vzhledu
veřejného prostranství pouze způsobem odpovídajícímu jejímu účelu a stavu. Při jejím
užívání je povinností všech osob udržovat pořádek, čistotu a upustit od jednání nebo
činností, při kterých by mohlo dojít k narušení tohoto stavu nebo k jejímu poškození,
byť dočasnému.
2) Je zakázáno zejména:
a) trhat květiny a plody okrasných dřevin,
b) lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a jiné části zeleně,
c) vyvěšovat plakáty, letáky a jiné reklamní nebo propagační materiály na dřeviny,
d) provádět jakékoliv úpravy veřejné zeleně (včetně změny povrchových vrstev) nebo
vlastní výsadbu bez povolení příslušného odboru městského úřadu,
e) vstupovat do ohrazených ploch nebo prostorů označených příslušnou značkou nebo
tabulkou „Z technických důvodů vstup zakázán“,
f) přemísťování nádob s mobilní zelení (květináčů) a jakákoliv jiná manipulace s nimi,
g) zajíždět, jezdit vozidly nebo je parkovat na plochách veřejné zeleně (viditelně
odlišených) nebo na pozemcích pro veřejnou zeleň určených (dle katastru
nemovitostí). Dále se zakazuje na těchto plochách a pozemcích jízda na jízdním kole
a na zvířeti, a to na celém území města mimo neurbanizované území města.
Ustanovení týkající se ostatních vozidel platí přiměřeně v rámci zvláštního užívání
veřejného prostranství, ale neplatí pro vozidla zajišťující údržbu veřejné zeleně,
h) umísťovat na plochy veřejné zeleně materiál nebo zařízení nesloužící údržbě veřejné
zeleně.

Článek 7
Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí
1) Vlastníci, správci nemovitostí (dále jen vlastníci) jsou povinni udržovat nemovitosti
(stavby a pozemky) v takovém stavu, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví občanů,
neznemožňovaly užívání přilehlých veřejných prostranství a nenarušovaly vzhled města.
2) Vlastníci, zejména vlastníci domů, jsou povinni zajistit své nemovitosti tak, aby
neposkytovaly útočiště a hnízdiště holubům. Dále jsou vlastníci povinni udržovat ve
svých nemovitostech čistotu a pořádek tak, aby tyto objekty nemohly poskytovat úkryt,
hnízdiště či zdroj potravy hlodavcům, zejména potkanům.
3) Vlastníci pozemků jsou povinni dbát na to, aby stromy a keře rostoucí na těchto
pozemcích nepřesahovaly na chodníky a ulice tak, že by překážely chodcům nebo
vozidlům nebo zásadně omezovaly veřejné osvětlení ulic a prostranství.

Článek 8
Vraky
1) Bude-li na veřejném prostranství nalezeno vozidlo, které nemá registrační značku,
nesplňuje stanovené technické požadavky pro bezpečný silniční provoz a nelze zjistit
jeho majitele nebo vozidlo s registrační značkou, jehož majitele nebylo možno zjistit u
příslušného Dopravního inspektorátu Policie České republiky,
je toto vozidlo
považováno za odpad.
Tuto skutečnost oznámí městský úřad vylepením písemného upozornění na sklo,
případně na zbytky karoserie vozidla. Po uplynutí 7 dnů od vylepení upozornění bude
vozidlo v součinnosti s Dopravním inspektorátem Policie ČR odtaženo.
V případě, že je možno toto vozidlo považovat za nebezpečný odpad (vytékají z něj ropné
produkty apod.) a hrozí znečištění půdy a podzemních nebo povrchových vod, bude
vozidlo odtaženo ihned.
Pokud bude majitel zjištěn nebo se sám přihlásí do 2 měsíců od odtažení vozidla, je
povinen uhradit vzniklé náklady s odtažením a skladováním tohoto vozidla. Pokud se
vlastník nepřihlásí do 2 měsíců po odtažení, vozidlo bude sešrotováno.
2) Vraky nalezené na místních a účelových komunikacích budou likvidovány dle § 19 z.č.
13/1997 v návaznosti na příslušnou obecně závaznou vyhlášku města.
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Článek 9
Zvláštní užívání veřejného prostranství
1) Zvláštní užívání veřejného prostranství, které je ve vlastnictví města, je bez ohlášení
příslušnému odboru MěÚ Sezemice zakázáno. Zvláštní užívání tohoto prostranství je
povoleno až po vydání souhlasu, o který žadatel požádá minimálně 7 pracovních dní
před termínem užívání. Zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění a
provozu přenosných či pojízdných stánků je povoleno až po vydání souhlasu, o který
může žadatel požádat předem nejpozději v den užívání.
2) Osoba, které bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství, je povinna provést
opatření zabraňující znečišťování nebo poškozování tohoto prostranství.
3) Zvláštní užívání veřejného prostranství spočívající
a) v umístění a provozu přenosných či pojízdných stánků (stánkový prodej) mimo
vyhrazené prostory,
b) ve zřizování vyhrazeného parkování, mimo zřizování vyhrazeného parkování pro
držitele speciálního označení „O 1“ dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
je zakázáno.

Článek 10
Odpovědnost za čištění veřejného prostranství
1) Kdo znečistí veřejné prostranství, je povinen neprodleně zajistit v plném rozsahu jeho
očistění na vlastní náklady.
2) Nestane-li se tak, očištění bude provedeno odborem místního a bytového hospodářství
Městského úřadu v Sezemicích nebo jím pověřenou organizací na náklad a nebezpečí
znečišťovatele. Kromě toho bude znečišťovateli uložena pokuta za porušení této
vyhlášky.

Část IV.
Užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
Článek 11
Veřejná zařízení
1) Veřejným zařízením města se rozumí taková zařízení, která jsou ve vlastnictví,
eventuelně v užívání Města Sezemic a slouží k uspokojování potřeb občanů a organizací.
2) Veřejně prospěšná zařízení lze užívat v zájmu zachování jejich funkčnosti, daného účelu
a celkového vzhledu veřejného prostranství pouze způsobem odpovídajícím jejich účelu a
stavu. Při užívání veřejně prospěšných zařízení je povinností všech osob udržovat
pořádek, čistotu a upustit od jednání nebo činností, při kterých by mohlo dojít
k narušení jejich funkčnosti, daného účelu nebo celkového vzhledu veřejného
prostranství nebo k jejich poškození.
3) Je zakázáno poškozování všech těchto zařízení a to zejména:
a) stožárů veřejného osvětlení, osvětlovacích těles a jiných osvětlovacích zařízení,
b) funkčnosti snímačů, čidel nebo jiných spouštěcích nebo vypínacích zařízení,
c) vývěsních ploch a ostatních zařízení sloužících k informaci,
d) veřejných telefonních automatů,
e) laviček, nádob určených ke sběru odpadků a jiných zařízení sloužících k tomuto
účelu a dále nádob, či jiných zařízení určených k výzdobě, či dekoraci,
f) pietních míst, zařízení hřbitovů, pomníků, soch, pamětních
desek a jiných
uměleckých a grafických děl.
4) Je zakázáno:
a) umísťovat nebo vylepovat na výlepové plochy (s označením jejich správce) plakáty,
letáky, reklamní nebo propagační materiály a jakékoliv jiné tiskoviny bez souhlasu
správce,
b) používat sáčky FE DOG k jiným účelům, než pro které jsou určeny,
c) umísťovat do odpadkových košů nebo kontejnerů jiné druhy odpadků (včetně
odpadu komunálního a z podnikatelské činnosti), než pro které jsou určeny.
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Článek 12
Veřejně přístupné objekty města
1) K zajištění celkového vzhledu veřejného prostranství, funkčnosti a daného účelu veřejně
přístupných objektů je povinností a v zájmu všech jejich uživatelů užít daný objekt
způsobem, který odpovídá určení objektu.
2) Zakazuje se:
a) na objekty vylepovat a umísťovat plakáty, letáky a jiné reklamní nebo propagační
materiály,
b) poškozovat, znehodnocovat nebo přemísťovat vybavení těchto objektů,
c) pozměňovat, zaměňovat nebo jinak zkreslovat údaje v objektech,
d) objekty znečišťovat a poškozovat.

ČÁST V.
Ustanovení společná
Článek 13
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
nepůjde-li o správní delikt postižitelný dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, nebo o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

Článek 14
Závěrečná ustanovení
1) Příslušným odborem MěÚ Sezemice pro povolování zvláštního užívání veřejného
prostranství dle této vyhlášky je odbor místního a bytového hospodářství.
2) Dodržování této vyhlášky jsou povinni kontrolovat pověření pracovníci Městského úřadu
v Sezemicích.

Článek 15
Zrušující ustanovení
Účinností této obecně závazné vyhlášky se ruší vyhláška města č. 5/93 ze dne 22.7. 1993, o
čistotě města a chovu domácích zvířat.

Článek 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášením, a to vyvěšením na úřední desce
městského úřadu po dobu 15 dnů, a účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení na úřední desce Městského úřadu v Sezemicích.

Bohuslav K o p e c k ý
starosta města

František M a t ú š ů
místostarosta

Vyhláška č. 3/2003 byla vyhlášena na úřední desce dne 12.9. 2003
Vyhláška č. 3/2003 byla sejmuta z úřední desky dne 3.11. 2003
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