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Obec Kvilda 
Obecně závazná vyhláška 

č.  2 /2012  
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,  

ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností, 
ochraně životního prostředí  

a pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 
 
Zastupitelstvo Obce Kvilda schválilo dne 7.12.2012 usnesením č.4 na základě ustanovení  § 
10 písm. a), c), d), v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění podle § 24 odst. 
2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Úvodní stanovení  
Předmětem úpravy této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je zajištění místních 
záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejných prostranství na území Obce Kvilda (dále jen 
„obec“) a jeho místních částech, ochrana nočního klidu, regulace hlučných činností, ochrana 
životního prostředí a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. 

 

Čl. 2 
Vymezení pojmů 

1. "Veřejným pořádkem" se pro účely této vyhlášky rozumí vyvážený stav společenských 
vztahů respektující vžitá či v místě uznávaná pravidla způsobu života a společenského 
chování vycházející z místních poměrů a na území obce obecně přijímaných zásad a 
pravidel morálky. 

2. Za "dobu nočního klidu" se považuje doba od 22:00 do 6:00 hodin dne následujícího. 

3. "Veřejným prostranstvím" se v souvislosti s dotčeným ustanovením zákona o obcích 
rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.1 Bližší specifikace veřejných prostranství je uvedena 
v příloze č. 1) této vyhlášky formou výčtu příslušných parcel a barevně zakreslena 
v mapové příloze č. 2 této vyhlášky. 

4. "Veřejnou zelení" se rozumí zeleň rostoucí na veřejném prostranství (např. uliční zeleň, 
zeleň v parcích a na dalších veřejně přístupných místech). Je tvořena stromy, keři, mobilní 
zelení, květinovou výsadbou, trávníkovými plochami, půdokryvnými rostlinami apod.  

 

 

 

                                                           
1 § 34 zákona č.128/2000 Sb o obcích 
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Čl. 3 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci 

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 
 

Činnostmi, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou mimo případy stanovené jinými právními 
předpisy: 

 
a) konzumace alkoholických nápojů a vdechování omamných, psychotropních a 
jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku, 
b) požadování finančních a jiných darů fyzickými osobami pro vlastní prospěch, 
c) veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb, 
d) provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů, 
e) volný pohyb psů, hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu po 
veřejném prostranství bez doprovodu, 
f) kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích, 
g) pořádání veřejnosti přístupných akcí v rozporu s touto vyhláškou. 

 

Čl. 4 
Užívání veřejných prostranství 

1. Obec dbá na udržování a zvelebování estetického vzhledu a čistoty veřejného prostranství 
jako součásti životního prostředí člověka, na ochranu dobrých mravů, a na ochranu 
bezpečnosti, zdraví a majetku osob užívajících veřejná prostranství.  

2. Na veřejných prostranstvích podle přílohy č.1 této vyhlášky, která jsou v majetku obce a 
zároveň nejsou komunikacemi,2 je zakázáno zabírání veřejného prostranství (znemožnění 
obecného užívání zabrané části veřejného prostranství) k jinému než obecnému užívání 
bez předchozího písemného souhlasu obce. 

 

Čl. 5 
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích 

1. Na veřejných prostranstvích podle přílohy č.1 této vyhlášky, je zakázána neoprávněná 
manipulace s obecním mobiliářem nebo jeho přemisťování  či odstraňování (květníky, 
nádoby na odpady, lavičky, zařízení sloužící k dětským hrám, zařízení sloužící 
k prostorovému členění prostranství nebo spoluvytvářející vzhled prostranství a pod.). 

2. V souvislosti s ochranou majetku je zakázáno provádění pyrotechnických efektů a 
ohňostrojů na veřejných prostranstvích popsaných v příloze č. 1 této vyhlášky.  Uvedená 
povinnost se nevztahuje na oslavy 1. ledna a 31. prosince běžného roku, akce pořádané 
obcí nebo na kulturní či společenské akce pořádané s jejím souhlasem. 

3. V souvislosti s potřebou ochrany dobrých mravů, bezpečnosti, majetku a mravního vývoje 
      dětí a mládeže, je zakázána (zakázáno): 
 

                                                           
2 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
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a) konzumace alkoholických nápojů a vdechování omamných, psychotropních a jiných2 
látek výrazně ovlivňujících psychiku (např. rozpouštědel s obsahem toluenu, plynů do 
zapalovačů) na veřejných prostranstvích popsaných, a to na místech, která se na nich 
nacházejí až do vzdálenosti 100 m od školských zařízení na území obce.  Ustanovení 
tohoto odstavce se nevztahuje na veřejná prostranství, na kterých bylo povoleno nebo 
schváleno umístění restaurační předzahrádky a na konzumaci alkoholických nápojů u 
prodejních míst v případě konání kulturních, společenských a sportovních akcí 
pořádaných obcí nebo s jejím souhlasem. 

b)  požadování finančních či jiných darů fyzickými osobami pro vlastní prospěch na 
veřejných prostranstvích 

c) veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích  
d) kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích 

 

Čl. 6 

Omezení činností 
1. V době nočního klidu je na území obce každý povinen zachovávat klid a omezit hlučné 

projevy. 

2. Činnosti spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (sekaček na trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů pracovních strojů atd.), je možné vykonávat v těch 
částech území obce, které se nacházejí do 20 m od některé budovy určené k trvalému 
bydlení (vyjma budovy, užívané osobou, která dané zařízení v daném okamžiku používá), 
pouze v době mimo neděle a státem uznané dny pracovního klidu a dále v nedělích a 
státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin. 

 

3. Organizátoři veřejně přístupných společenských, kulturních a sportovních akcí konaných 
ve venkovních prostorech v územním obvodu obce jsou povinni tyto akce ukončit do 22:00 
hodin, když takové akce lze pořádat pouze v době mimo dobu nočního klidu. Obec je 
oprávněna k žádosti pořadatele udělit v rámci pořádané akce jednotlivé výjimky, jejichž 
součástí bude i stanovení konkrétní požadované doby ukončení příslušné akce. Žádost o 
výjimku žadatel předkládá minimálně 30 dnů před konáním akce. Součástí žádosti musí 
být i návrh opatření k zajištění ochran nočního klidu. 

 

4. Provozovatelé hostinských, restauračních, kavárenských a podobných zařízení odpovídají 
za to, že provozem zařízení nebude narušován noční klid. Pořadatelé veřejnosti 
přístupných akcí – společenských, sportovních a kulturních podniků, včetně plesů, 
tanečních zábav, diskoték a dalších akcí spojených s veřejnou produkcí nebo poslechem 
hudby - konaných mimo uzavřené objekty na území obce - jsou povinni zajistit, aby takové 
akce byly ukončeny v tuto vyhláškou nebo příslušnou výjimkou stanovenou dobu. 

 
Čl. 7 

Období noční uzávěry 
 
1. V zájmu zamezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek na území obce, a to 

zejména formou konzumace alkoholu a nadměrného šíření hluku v nočních hodinách, se 
stanovuje období noční uzávěry.  
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2. Obdobím noční uzávěry se rozumí časový úsek od 03:00 hod. do 07:00 hod ve dny 
pracovního klidu a časový úsek od 01:00 hod do 06:00 hod během ostatních dnů. 
 

3. Během období noční uzávěry se v v těch částech obce, které se nacházejí ve vzdálenosti do 
20 m od budov určených k trvalému bydlení a školských zařízení zakazuje provozovat 
hostinskou činnost nebo sázkové hry, a to jak na veřejných prostranstvích tam se 
nacházejících, tak v budovách, které se v uvedených oblastech nacházejí. 

 
4. Výjimky z uvedeného omezení může v případě jednorázových kulturních akcí nebo 

v případě, že bude doloženo, že provozováním uvedených činností v období noční uzávěry 
nedochází k obtěžování v místě bydlících obyvatel, povolit k žádosti provozovatele 
konkrétního hostinského nebo jiného zařízení obec. Při povolování výjimek bude obec dbát 
na zachování účelu tohoto ustanovení, tedy zajištění možnosti nepřetržitého nočního 
odpočinku pro obyvatele dotčených území obce. 

 

Čl. 8 
Ochrana životního prostředí a udržování čistoty veřejných prostranství 

1. Každý je povinen udržovat čistotu veřejného prostranství a vyvarovat se všeho, co by 
mohlo ohrozit nebo poškodit estetický vzhled a úroveň veřejné zeleně, jako důležité 
součásti životního prostředí člověka. 

2. Veřejnou zeleň je povoleno užívat pouze způsobem přiměřeným jejímu účelu.  

3. Je zakázáno vjíždět dopravními prostředky na veřejnou zeleň (zákaz se nevztahuje na 
vozidla údržby veřejné zeleně nebo obecně prospěšných zařízení, pokud na místě 
provádějí pracovní činnost a nelze jinak). 

4. Kdo znečistí veřejné prostranství, je povinen znečištění neprodleně uklidit. 

5. Pokud došlo ke znečištění zvířaty, je veřejné prostranství povinen neprodleně uklidit ten, 
kdo zvíře doprovází. Pohybuje-li se zvíře bez doprovodu, je úklid povinen zajistit jeho 
majitel, jakmile se o znečištění dozví. 

6. Je zakázáno manipulovat s obsahem nacházejícím se v nádobách na odpady umístěných 
na veřejném prostranství, vybírat věci v nich se nacházející anebo jinak s věcmi v 
nádobách nakládat. Zákaz se netýká manipulace oprávněnou osobou při svozu odpadu. 

7. Vylepování plakátů a jiných reklamních tiskovin na veřejných prostranstvích mimo 
plochy k tomu účelu určené jejich vlastníkem, je zakázáno. 

8. Po skončení užívání veřejného prostranství jiným než obecným způsobem nebo po 
skončení záboru veřejného prostranství je organizátor povinen, jakmile to okolnosti 
dovolí, zajistit úklid prostranství, které užíval. 

9. Na území obce jsou všichni povinni zdržet se v době nočního klidu všech činností, při 
nichž by nepřiměřeným a neodůvodněným hlukem rušili ostatní občany. 

10. Provozovatelé hostinských, restauračních, kavárenských a podobných zařízení jsou 
povinni zajistit, aby provozem zařízení nebyla porušována povinnost dle čl. 7 bodu 9 
této vyhlášky.  
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Čl. 9 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

1. Na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky je povolen pohyb psů 
jen za předpokladu, že jsou vedeni doprovázející osobou na vodítku. Na ostatních 
prostranstvích na území obce nebo jeho místních částí vyhláška uvedenou povinnost 
nevyžaduje, doprovázející osoba je však povinna kontrolovat a ovládat pohyb psa.  

2. Na veřejných prostranstvích se zakazuje volný pohyb hospodářských zvířat a zvířat 
v zájmovém chovu. 

3. Pro účely této vyhlášky se "vodítkem" rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa a 
bránící jeho úniku. 

4. Pokud byla držiteli pro psa vydána identifikační známka, musí být pes při pohybu po 
veřejném prostranství touto známkou viditelně označen. 

5. Ustanovení odstavce 1 až 3 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu 
služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně 
postižených osob. 

6. Za dodržování pravidel pro pohyb psů po veřejném prostranství odpovídá osoba, která psa 
doprovází nebo vede na vodítku.  

7. Osoba, která psa doprovází, je povinna zabránit vstupu psa na zařízení obce, sloužící 
potřebám veřejnosti (zařízení sloužící k dětským hrám, pískoviště, sportoviště atd.) 
květinové a keřové záhony a dále na plochy veřejné zeleně, které jsou označeny 
piktogramem s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa. 

 

Čl. 10 
Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce 

 
1) Plakátovací plochy v majetku obce jsou umístěny: 

a) dřevěné stojany na území katastru obce označené jako plakátovací plocha 
  

2) Vylepování plakátů a jiných reklamních tiskovin na veřejných prostranstvích mimo 
plochy určené v čl. 10, bodě 1 je zakázáno. 

  
Čl. 11 

Povinnosti k užívání plakátovacích ploch v majetku obce 
 

 
1)  Plakátování zajišťuje obec. 

 
2) Požadavky na zajištění plakátování na plakátovacích plochách v majetku obce 

předkládá žadatel obci. 
 

3) Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informací a pozvánek na konání 
sportovních, kulturních, společenských, prodejních, politických a obdobných akcí. 
 

4) Plakátování na plakátovacích plochách v majetku obce zajišťované jinými osobami a 
zveřejňování jiných informací, než jsou uvedeny ve vyhlášce, je zakázáno. 
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Čl. 12 
Zrušující ustanovení 

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1996. 

 

Čl. 11 
Účinnost vyhlášky 

 

  

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2013, nejdříve však patnáctým dnem po 
jejím vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Kvilda. 
 
 
…………………………      …………………………….. 
Václav Vostradovský      Zdeňka Ritterová  DiS. 
starosta obce       místostarostka obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: ……………………………… 
 
Sejmuto :………………………………… 

 

 

 

 

Příloha č. 1 :  
Vymezení veřejných prostranství v obci 

 

Příloha č. 2 :  
Mapové zobrazení veřejných prostranství v obci 

 

Příloha č. 3 :  
Vymezení veřejných prostranství, kde je zakázán volný pohyb psů 


