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Obec Svinařov 
 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 
o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci  

O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Svinařov a o 
vymezených prostorech pro volné pobíhání psů 

O podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sporovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 
jiných kulturních podnik ů v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku  
 

Zastupitelstvo obce schválilo a  vydalo dne 28.11.2007  v souladu s ust. § 10 písm b,d),, § 35 
a § 84 odst. 2) písm. h,i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
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, opatření k jeho zabezpečení a 
čistotě v obci. 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
čl. 1 

1) Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo 
dočasně zdržují na území obce Svinařov nebo vlastní či užívají na území obce 
nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí 
svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty 
obce Svinařov. 

2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se 
stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, 
majetku a veřejného pořádku v obci. 

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství. 

4) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný 
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a 
majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených. 

5) Územím obce Svinařov se rozumí jeho katastrální území. 

 
II. 

Základní pojmy 
 

1) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob 
v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich 
realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na 
příznivé životní prostředí. 
1) K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na 
veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak 
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pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného 
názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu. 

2)  Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň a parky přístupné 
každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k 
tomuto prostoru. 

3) Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové 
záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších 
či větších, zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zejm. 
plochy určené k trávení volného času) ve vlastnictví či správě města. 

4) Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních 
zábavách, plesech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v 
provozovnách k tomu určených. 

5) Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí sportovní či kulturní podnik, taneční zábavy, 
diskotéky a jiné podobné akce přístupné veřejnosti. 

6) Průvodcem se rozumí osoba provázející psa na veřejném prostranství. 

7) Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa, během něhož pes není dočasně pod 
bezprostřední kontrolou či dohledem průvodce. 

 
III. 

Obecná ustanovení 
 

1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a 
k účelu, ke kterému je určeno. 

2) Znečištění veřejného prostranství veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného 
zařízení nebo zanedbání povinnosti klidu   veřejného prostranství se řídí podle § 47 odst. 
1 písm. d) zák. č. 200/1990 Sb. a je považováno za přestupek. 

 
IV. 

Zvláštní užívání veřejného prostranství 
 

1) Užívání veřejného prostranství ve vlastnictví obce jiným než obvyklým způsobem nebo k 
jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, upravují zvláštní předpisy. 

 
V. 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Svinařov a vymezení 
prostoru pro volné pobíhání psů 

 

čl. l 

 
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

a) na veřejném prostranství v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku 
2. Vstup se psy na venkovní hrací plochy upravuje provozní řád venkovních hracích ploch 

na území obce Svinařov.  
3. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na 

veřejném prostranství pod kontrolou, či dohledem. 
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Čl. 2 

 
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 

 
1) Volné pobíhání psů je povoleno pouze na pozemku parc. č. 480/1 v katastrálním 

území Svinařov u Kladna (louka za rybníkem Lébrák). 
 

2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odstavci 1) je možné pouze pod 
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

 
VI. 

 
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

 
1) Povinnost chovateli učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat 

řeší zvláštní právní předpis.  

 
VII. 

 
Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podnik ů v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 
 

čl. 1 

1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze 
provozovat pouze v době od 6.00 hod. do 24.00 hod., v pátek, v sobotu a ve dnech po 
kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00 hod. do 01.00 hod. následujícího dne. 

2) Podniky u příležitosti vítání nového roku lze provozovat v době i po 24.00 hod. 

3) Podniky a akce rodinného charakteru (napr. Svatby, oslavy promocí, atd.)  lze provozovat 
i po 24.00 hod. 

4) Ust. Čl. 2 této vyhlášky se nepoužije na pořádání veřejnosti přístupných podniků, veřejné 
produkce hudby a akcí organizovaných obcí Svinařov a organizačními složkami a 
organizacemi, jichž je obec Svinařov zřizovatelem. 

 

Čl 2 

1) Pořadatel podniku uvedeného v odstavci 1 je povinnen oznámit nejméně 7 dnů před 
jeho konáním Obecnímu úřadu Svinařov 

a) Jméno, přijmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a adresu 
bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, je-li pořadatelem právnická 
osoba, název či obchodní firmu, sídla a označení osoby, která za tuto 
právnickou osobu jedná, 

b) Označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně 
údaje o jeho počátku a ukončení 

c) Předpokládaný počet účastníků tohoto podniku 
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d) Počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejícho označení 

e) Údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány 
veřejné moci, pokud pořadatel tuto osobu určí 

f) Údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má 
podnik konat 

g) Lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku a způsob tohoto úklidu, jde-
li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků 

h) Způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při 
pořádání akce 

i) Způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 
v oblasti požární ochrany 

 

VIII. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a 
právnických osob  stanovené zvláštními právními předpisy. 

2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude 
posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku 
podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trstního činu. 

3) Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky prování 
obecní úřad a určení zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 

4) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jeho vyhlášení. 

5) Výjimky z výše uvedených ustanovení může povolit na základě písemné 
žádosti Obec Svinařov. 

IX. 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Obce 
Svinařov č. 1/2006 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci, ze dne 
2.11.2005. 

X. 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyvěšení. 

 

Podpis místostarosta                                                    podpis starosta 

 

Vyvěšeno: 13.12.2007 

Sejmuto: 27.12.2007 


