Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 1/2004
O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově
Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 24.6.2004 podle § 84 odst. 2 písm. i) a § 10
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku Města Adamov o udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově.
Článek 1
Základní ustanovení
1.1 Vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení čistoty a pořádku ve městě a k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku spočívající v omezujících opatřeních při užívání
veřejně přístupných míst, stanovuje podmínky pro užívání plakátovacích ploch na veřejných
prostranstvích ve vlastnictví obce, podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků.
1.2 Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které se zdržují nebo vyvíjejí
svou činnost na území města Adamova bez ohledu na to, zda mají v obci trvalé bydliště nebo
sídlo či místo podnikání.
Článek 2
Udržování čistoty a pořádku veřejných prostranství a objektů
V zájmu zachování bezpečnosti, čistoty a pořádku je na veřejném prostranství1) nebo ve
veřejně přístupných objektech zakázáno :
a) odhazovat odpadky, včetně nedopalků cigaret a zápalek mimo vyhrazená zařízení
b) vylévat splašky, saponáty, oleje, barvy a jiné nebezpečné tekutiny
c) zametat smetky do veřejných uličních vpustí
d) vytvářet zkratky chozením mimo vyhrazené cesty
e) poškozovat nebo odstraňovat bez příslušného povolení městského úřadu porosty veřejné
zeleně.
Článek 3
Užívání veřejného prostranství
3.1. Skládat a nakládat na veřejných prostranstvích materiál a výrobky je dovoleno jen
v nezbytně nutném časovém a věcném rozsahu. Materiál a výrobky určené k naložení je nutno
připravit na veřejné prostranství bezprostředně před odvozem. Za nezbytně nutný časový
rozsah se pro účely této vyhlášky považuje lhůta 24 hodin.
3.2. Užívat veřejné prostranství k účelům skladování materiálů a výrobků, pro umístění
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí a pro potřebu tvorby filmových
a televizních děl, apod., lze pouze se souhlasem odboru ekonomicko-majetkového
a stavebního městského úřadu v Adamově a po zaplacení poplatku stanoveného dle vyhlášky
o místních poplatcích. Za souhlas se považuje uzavření smlouvy s uživatelem.
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3.3 Krátkodobě umístit zařízení sloužící k poskytování služeb, prodejní nebo reklamní
zařízení, lze na vyhrazených místech po zaplacení poplatku2. Vyhrazeným místem je plocha
na Opletalově ulici po stranách autobusové zastávky mezi obchody.
3.4 Krátkodobě užít veřejné prostranství pro kulturní a sportovní akce lze pouze na základě
oznámení Městskému úřadu v Adamově dle článku 8 odst. 1 písm. b) této vyhlášky.
3.5 Ustanoveními odstavce 1,2,3 a 4 nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy týkající
se stavebního práva a pozemních komunikací a živnostenského podnikání.
Článek 4
Odpovědnost za čistotu
Po ukončení užívání veřejného prostranství a zařízení obce sloužícího potřebám veřejnosti,
a to v majetku obce, nebo při jeho znečistění je uživatel povinen neprodleně jej uvést do
původního stavu, za dodržení všech hygienických předpisů a předpisů pro ochranu životního
prostředí.
Článek 5
Omezující opatření k ochraně při užívání veřejně přístupných míst
5.1 Za činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na veřejných prostranstvích ve městě
Adamově, se považují:
a) žebrání,
b) provozování hazardních her,
c) hlasitý křik osob, déletrvající hlasité štěkání psů, hlasité pouštění hudby takovým
způsobem, že je slyšitelné v okolních budovách při zavřených oknech.
5.2 Činnosti uvedené v odst. 5.1 písm. a) až b) jsou zakázány na těchto místech:
a) na zastávkách autobusové dopravy a v okruhu 100 m od nich,
b) u zdravotního střediska, školních zařízení, domu s pečovatelskou službou, kostela a obou
hřbitovů, a v okruhu 100 m od těchto zařízení.
5.3 Činnosti uvedené v odst. 5.1 písm. c) jsou zakázány na veřejně přístupných místech
v obytných zónách města, tj. na ulicích, kde jsou v okruhu 100 m od místa hluku bytové nebo
rodinné domy.
Článek 6
Městské plakátovací plochy a jejich užívání
6.1 Městské plakátovací plochy jsou stanoveny následovně:
a) Výtah na Komenského ulici č.1
b) nad obchodním domem Smetanovo nám. 1
c) u lávky nad nádražím ČD
d) u autobusové zastávky Na Kolonii
e) u autobusové zastávky na Ptačině
f) křižovatka ulic Sadová a Osvobození
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6.2. Užívat plakátovací plochy je dovoleno pouze se souhlasem Městského úřadu v Adamově
po zaplacení poplatku. Souhlas vydá podatelna Městského úřadu a je vyjádřen otiskem razítka
Města Adamova na materiálech určených k výlepu. Vlastní výlep poté provede Městský úřad
nebo je proveden svépomocí, žádá-li o to vlastník plakátů.
6.3 Maximální rozměr vylepovaných materiálů je stanoven ve standardním formátu A2.
6.4. Plakáty a obdobné materiály nesmí být umístěny na majetku města mimo plochy
vyhrazené v odstavci 6.1.
Článek 7
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků
7.1 Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního podniku,
nebo taneční zábavy či diskotéky (dále jen veřejnosti přístupný podnik) je povinen oznámit
svůj záměr písemně Městskému úřadu Adamov 5 pracovních dnů před jeho konáním a to
i v případě, že nebude vybíráno vstupné.
7.2 V písemném oznámení musí být uvedeno jméno (název) a adresa (sídlo) pořadatele,
obsahové zaměření, místo a čas pořádání, očekávaný počet účastníků, identifikace osoby
odpovědné za zajištění pořadatelské služby. Oznamovací povinnost stanovená vyhláškou
o místních poplatcích není tímto ustanovením dotčena.
7.3 Uvnitř stavby lze veřejnosti přístupný podnik pořádat jen tehdy, je-li stavba k tomu účelu
kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu určena.
7.4 Bude-li se oznámený, veřejnosti přístupný podnik konat v části obce, kde je stanoveno
ukončení veřejné produkce hudby dle článku 8 této vyhlášky, je pořadatel povinen tuto dobu
dodržet.
7.5 V případě nesplnění závazných podmínek může Městská policie Adamov jako orgán obce
a jako ochránce veřejného pořádku, veřejnosti přístupný podnik přerušit a ukončit. Tím není
odpovědnost pořadatele či provozovatele za porušení této vyhlášky dotčena.
Článek 8
Opatření k ochraně občanů před hlukem
8.1 Konec veřejné produkce hudby, čímž se rozumí veřejnosti přístupné sportovní a kulturní
podniky, veřejné hudební produkce v podobě živé i reprodukované hudby (zejména taneční
produkce, podniky lidové zábavy, taneční zábavy, plesy, diskotéky, pouštění hudby
k poslechu), které jsou provozovány mimo budovu, se pro území města Adamov v obytných
zónách stanovuje do 22.00 hodin, v uzavřené budově do 02.00 hodin.
8.2 Na územích města, na kterých je provozována restaurační zahrádka, je za účelem zajištění
veřejného pořádku stanoven konec jejich činnosti jednotně do 22.00 hod.
8.3 Ulice stanovené pro potřeby bodu 8.1:
- Družstevní, Neumannova, Opletalova, Ronovská, Sadová, Komenského, Pod Horkou.
8.4 Výjimku k pořádání akci celoměstského významu může povolit Rada města Adamova.
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Článek 9
Venčení a pohyb psů na veřejně přístupných místech
9.1 Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata na dětská pískoviště, na koupaliště, na hřbitovy
a na školní hřiště.
9.2 Venčení a pohyb psů na frekventovaných místech jsou možné pouze s použitím vodítka,
jehož délka umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pouze s náhubkem. Osoba venčící psa je
povinna mít psa pod neustálým dohledem.
9.3 Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či
zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka je povinna použít současně s vodítkem
i náhubek.
9.4 Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.
9.5 Tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké při výkonu
činnosti, k níž jsou vycvičeni.
9.6 Osoba doprovázející psa je povinna dbát, aby pes neznečisťoval společné prostory
obytných domů, chodníky, komunikace, veřejná zařízení, pískoviště a prostory určené pro hry
dětí. Osoba doprovázející psa je povinna okamžitě odstranit znečištění způsobené psem,
dovoluje-li to povaha znečištění.
Článek 10
Kontrolní činnost
Dodržování této vyhlášky kontrolují strážníci Městské policie Adamov.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
12.1 Za porušení obecně závazné vyhlášky lze uložit pokutu dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů3) a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších přepisů.
12.2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Adamova č.20/2002 O udržování čistoty
a pořádku ve městě Adamově.

………..……………………………..
PaedDr. Věra Hlavsová
místostarostka

………………………………………….
ing. Jaroslav Bernášek
starosta

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
Účinnost:
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