Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 4 /2012
O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově
Zastupitelstvo města Adamova se na svém 16. zasedání dne 26.9.2012 usnesením č 5. usneslo
vydat podle § 10 písm. a), c) a d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení
1.1
Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití
občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci, vytváření
estetického vzhledu obce a vytvoření místních opatření směřujících k ochraně před hlukem
v době nočního klidu a před znečišťováním ovzduší v obci.
1.2
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
1.3
Vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení čistoty a pořádku ve městě a k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku s cílem stanovit omezující opatření při užívání
veřejného prostranství, stanovuje podmínky pro užívání plakátovacích ploch na veřejných
prostranstvích ve vlastnictví obce, podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků,
místní opatření k ochraně občanů před hlukem, před místním znečištěním ovzduší a pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství.
1.4
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které se zdržují nebo
vyvíjejí svou činnost na katastrálním 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 a ochrana veřejné zeleně
2.1. V zájmu zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství1), k ochraně
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a za účelem zajištění zlepšení estetického vzhledu
obce je zejména zakázáno:
a)
b)
c)
d)
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znečišťovat ulice či jiné veřejné prostranství
zametat smetky do veřejných uličních vpustí,
poškozovat nebo odstraňovat bez souhlasu vlastníka porosty veřejné zeleně,
vysypávat obsah odpadkových košů na volné prostranství nebo tyto koše uvolňovat ze
stojanů či je jakýmkoliv způsobem poškozovat,

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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e) strhávat či jinak poškozovat jízdní řády umístěné u zastávek městské hromadné dopravy,
f) vylévat splašky, saponáty, oleje, barvy a jiné nebezpečné tekutiny do kanalizace2.
2.2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
2.3. Kdo způsobil znečištění ulice či jiného veřejného prostranství nebo objektu, je povinen
znečištění neprodleně odstranit.
2.4. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní
neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
2.5. Vlastník, uživatel nebo správce veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou
pravidelných sečí. Četnost seči je minimálně dvakrát ročně, a to 1. seč v termínu do 30.6. a 2.
seč v termínu do 30.9. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do
7 dnů.
2.6. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) rozdělávat otevřený oheň,
b) stanovat,
c) vjíždět a stát s motorovými vozidly.

Článek 3
Užívání veřejného prostranství
3.1. Skládat a nakládat na veřejných prostranstvích, vyjma pozemních komunikací, materiál,
výrobky či jiné objemné věci, je dovoleno jen v nezbytně nutném časovém a věcném rozsahu.
Materiál, výrobky či jiné objemné věci 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, výrobků a dalších objemných
věcí, pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, pro potřebu tvorby
filmových a televizních děl, k umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, prodejního
nebo reklamního zařízení, ke krátkodobému užití pro kulturní a sportovní akce, lze pouze za
podmínek určených obecně závaznou vyhláškou města Adamova o místních poplatcích.
3.3 Ustanoveními odstavce 3.1 až 3.2 nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy týkající
se stavebního práva, pozemních komunikací a živnostenského podnikání.
3.4. Po ukončení užívání veřejného prostranství a zařízení obce sloužícího potřebám
veřejnosti v majetku obce nebo při jeho znečistění je uživatel povinen neprodleně jej uvést do
stavu umožňujícího obecné užívání za dodržení všech hygienických předpisů a předpisů pro
ochranu životního prostředí.
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zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
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Článek 4
Městské plakátovací plochy a jejich užívání
4.1. Městské plakátovací plochy jsou stanoveny následovně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

u výtahu u obchodního domu na ulici Sadová,
u A-centra na ul. Nádražní
na zadní části plochy autobusové zastávky u nádraží ČD na ul. Nádražní,
u autobusové zastávky na ulici Fibichova,
na zadní části plochy autobusové zastávky na ulici Opletalova,
na křižovatce ulic Sadová a Osvobození,

4.2. Plakátování na plochách uvedených v odst. 4.1. zajišťuje pouze obec.
4.3. Požadavky na zajištění plakátování na plochách uvedených ve článku 1, předkládá
žadatel městskému úřadu nebo Městskému kulturnímu středisku.
4.3. Plakátování na plochách, uvedených v odst. 4.1. prováděné jiným způsobem je zakázáno.
4.4. Na plochách, uvedených v odst. 4.1, se zveřejňují pouze informace, upoutávky
a pozvánky týkající se konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních
a politických akcí a dále v rámci volebních kampaní i volební plakáty politických stran.

Článek 5
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků
5.1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték
(dále jen veřejnosti přístupný podnik), lze provozovat pouze v době od 08.00 do 02.00 hodin
následujícího dne v případě, že jsou provozovány v budově. V případě, že jsou provozovány
mimo budovu, se pro území města Adamov v obytných zónách stanovuje doba jejich
ukončení do 22.00 hodin.
5.2. Za obytné zóny se pro účely uvedené v odst. 5.1. považují prostranství:
na ul. Neumannova,
na ul. Ronovská,
na ul. Opletalova,
na ul. Petra Jilemnického,
na ul. Družstevní,
na ul. Pod Horkou,
na ul. Osvobození,
na ul. Komenského,
na ul. Sadová,
na ul. Údolní
5.3. Výjimku z doby stanovené v odst. 5.1. pro pořádání akcí celoměstského významu může
povolit Rada města Adamova.
5.4. Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného podniku je povinen oznámit svůj
záměr písemně městskému úřadu a to nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Tato
povinnost podat oznámení platí i v případě, nebude-li vybíráno vstupné. V písemném
oznámení musí být uvedeno:
jméno (název) a adresa (sídlo) pořadatele,
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místo a čas pořádání,
očekávaný počet účastníků,
počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné
moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,
lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu,
způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání
akce.
5.5. Ohlašovací povinnost stanovená vyhláškou o místních poplatcích není ustanovením
v odst. 5.4. dotčena.

Článek 6
Podmínky za kterých lze spalovat suché rostlinné materiály v otevřených ohništích,
zahradních krbech a v otevřených grilovacích zařízeních
6.1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených
ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních (dále jen suché
rostlinné materiály).
6.2. Spalovat suché rostlinné materiály v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních je možné pouze ve dnech, ve kterých není bezvětří nebo
teplotní inverze a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.
6.3. Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných
svátcích.
6.4. Spalování uvedené v odst. 6.1. musí být prováděno pouze pod dohledem osoby starší 18
let.
6.5. Za plnění podmínek uvedených v odst. 6.2. až 6.4. je zodpovědná osoba, která suchý
rostlinný materiál spaluje, případně osoba, která nad spalováním vykonává dohled.

Článek 7
Opatření k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
7.1. Cílem tohoto ustanovení vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před
hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje
pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a
vytváření estetického vzhledu obce.
7.2. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek dle odst. 7.1. v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání zařízení a přístrojů způsobujících hluk v nevhodnou denní dobu.
7.3. Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.
7.4. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích v době od 06.00 do
10.00 hodin a v době od 18.00 do 22.00 hodin a dále po dobu nočního klidu, veškerých prací
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spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
7.5. V případě provozování restauračních zahrádek, je na vymezených místech stanoven
konec jejich provozu jednotně do 22.00 hod. Koncem provozu se rozumí ukončení obsluhy a
vykázání hostů z ní.
7.6. Vymezená místa dle odst.7.6. jsou stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o
restaurace v bezprostřední blízkosti hustě obydlené zástavby a jsou následující:
ul. Družstevní,
ul. Neumannova,
ul. Opletalova,
ul. Pod Horkou,
ul. Sadová.

Článek 8
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
8.1. Pohyb psů na veřejném prostranství nacházejícím se v zastavěném území obce3 či
zařízeních obce sloužících potřebám veřejnosti v majetku obce (dále jen veřejné prostranství)
je možné pouze s použitím vodítka, jehož délka umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pouze
s náhubkem. Není-li fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či
dohledem4 (dále jen osoba doprovázející psa), schopna, vzhledem ke svému fyzickému stavu,
věku či zdatnosti, zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s
vodítkem i náhubek.
8.2.

Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.

8.3. Tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké při výkonu
činnosti, k níž jsou vycvičeni.
8.4. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým
dohledem.
8.5. Osoba doprovázející psa je povinna dbát, aby pes neznečisťoval veřejná prostranství a
okamžitě odstranit znečištění způsobené psem.
8.6. Za účelem snadnějšího zjištění konkrétní osoby porušující ustanovení v odst. 8.1., 8.4.
a 8.5. nebo identifikace psa v případě, kdy dojde k pokousání člověka psem, se k ochraně
občanů obce stanovuje povinnost, aby pes pohybující se na veřejném prostranství, měl na
obojku či psím postroji určeném k vodění psa na vodítku, umístěnou evidenční známku, která
je vydávána majiteli psa podle obecně závazné vyhlášky města Adamova o místních
poplatcích.
8.7. Za splnění povinností stanovených v odst. 8.1., 8.4., 8.5. a 8.6. je zodpovědná osoba
doprovázející psa, v případě nezletilých osob majitel psa nebo osoba, která pohyb psa na
veřejném prostranství pod dohledem nezletilé osoby umožnila.

3
4

§139a zák.č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
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Článek 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazné vyhlášky Města Adamova:
č. 4/2003 O podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů ze dne 24.6.2003
č. 1/2004 O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově ze dne 24.6.2004
č.2/2005 kterou se mění vyhl. č. 1/2004 O udržování čistoty a pořádku ve městě ze
dne 31.3.2005
č. 7/2005 kterou se mění vyhl. č. 1/2004 O udržování čistoty a pořádku ve městě ze
dne 15.12.2005

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

….…………………………
Jiří Němec
místostarosta

…….………………
Bc. Roman Pilát,MBA
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.9.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 15.10.2012
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