OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017
o veřejném pořádku
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice se na svém 30. zasedání dne 20.12.2017 usnesením č. 446/30/17
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále je „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Touto vyhláškou se stanovují povinnosti a podmínky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na území Obce Moravské Knínice. Cílem vyhlášky je zejména:
a) stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo mohou být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase
touto vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech jsou takové
činnosti zakázány,
b) stanovit povinnosti k udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí a veřejné zeleně

Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Veřejný pořádek je stav, který umožňuje zejména klidné soužití občanů a návštěvníků obce a realizaci
jejich práv zaručených Ústavou České republiky a dalšími právními předpisy.
2. Činnostmi, kterými může být narušen veřejný pořádek v obci, jsou především:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

konzumace alkoholu a omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích1,
používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích,
provoz zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů,
používání hlučných strojů a zařízení,
znečištění ulic a jiných veřejných prostranství
ochrana a údržba veřejné zeleně
pohyb zvířat na veřejném prostranství

3. Veřejným prostranstvím jsou 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

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů
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Čl. 3
Zákaz požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích
1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů2 a omamných a psychotropních látek na plochách
veřejného prostranství v obci Moravské Knínice. Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických
nápojů a omamných a psychotropních látek jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Obecní úřad Moravské Knínice, může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních a společenských akcích na
základě žádosti pořadatele. Žádost musí být podána nejméně 15 dnů před plánovaným konáním akce.
Žádost musí obsahovat:


jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele – fyzické osoby, nebo název,
sídlo a IČ žadatele – právnické osoby,



korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby žadatele,



označení druhu akce, datum, dobu a místo konání, stručný popis akce,



předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,



způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a kontaktní údaje na pořadatele.

3. Zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích se nevztahuje na:
a) 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku
b) a následující akce:


Ostatky – v měsíci únoru

1 den



Markétské krojované hody – v měsíci červenci

3 dny



Kulturní akce na Výletišti - v měsíci květnu

1 den



Kulturní akce na Výletišti - v měsíci červnu

1 den



Kulturní akce na Výletišti - v měsíci srpnu

1 den



Kulturní akce na Výletišti - v měsíci září

1 den



Pálení ohňů v noci z 30. 4. na 1. 5.

2 dny



Martinské krojované hody – v měsíci listopadu

1 den



Den obce – v měsíci listopadu

1 den



Předvánoční zpívání v Koutě – v měsíci prosinci

1 den

4. Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na prostory předzahrádek umístěných na dotčených veřejných
prostranstvích u provozoven restauračního typu, které jsou povoleny příslušným rozhodnutím.

2

zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
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Čl. 4
Používání zábavní pyrotechniky
1. Používat zábavní pyrotechniku v obci Moravské Knínice je zakázáno.
2. Obecní úřad Moravské Knínice může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu používání zábavní
pyrotechniky při konání kulturních, sportovních, společenských a jiných akcích na základě žádosti
pořadatele. Žádost musí být podána nejméně 15 dnů před plánovaným konáním akce.
Žádost musí obsahovat:






jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele – fyzické osoby, nebo název,
sídlo a IČ žadatele – právnické osoby,
korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby žadatele,
označení druhu akce, datum, dobu a místo konání, stručný popis akce,
předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a kontaktní údaje na pořadatele.

3. Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního
roku.
4. Odpalování pyrotechnických výrobků nad 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem podléhá
ohlašovací povinnosti dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o
změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

Čl. 5
Provoz zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů
Zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů lze v Obci Moravské Knínice provozovat pouze na veřejném
prostranství vymezeném a graficky znázorněném v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 6
Omezení používání hlučných strojů a zařízení
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době do 09:00 hodin a
po 18:00 hodině veškerých prací spojených s užíváním strojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekačky
na trávu, motorové pily, křovinořezy, vrtačky apod.).

Čl. 7
Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství
1. Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná
veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání
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ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely této
vyhlášky rozumí zejména:
a) ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů mimo místa k tomu určená,
b) znečišťování veřejného prostranství splaškovými vodami, ropnými produkty nebo jinými
znečišťujícími tekutinami, včetně znečišťování umýváním vozidel a jiných předmětů, saponáty nebo
jinými čistícími prostředky,
c) zametání uličních smetků a vylévání jakýchkoliv tekutin včetně cementových, vápenných a
podobných směsí do uličních vpustí,
d) přeplňování nádob na odpad a jeho svévolné vysypávání nebo převracení nádob na odpad,
e) odkládání odpadu i vytříděného mimo sběrné nádoby a sběrná střediska,
f) vylepování, přidělávání plakátů, letáků a jiných oznámení a tiskovin na nemovitý a movitý majetek
ve vlastnictví Obce Moravské Knínice mimo vývěsní tabuli umístěné na ulici Kuřimské u
Knínického hostince,
g) znečišťování zdí, plotů, viditelných ploch budov a staveb, chodníků a pozemních komunikací
blátem, nápisy a malbami, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě zaměřeného
podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená reklama a akce předem ohlášené a
povolené vlastníkem veřejného prostranství
h) znečišťování způsobené hospodářskými, domácími a ostatními zvířaty (exkrementy a jiné
znečištění),
i) znečišťování sváteční a příležitostné výzdoby obce, informačních a reklamních prostředků, laviček,
dopravních značek, stožárů, svítidel veřejného osvětlení a ostatních předmětů nacházejících se na
veřejném prostranství.
2. Povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství:
a) Každá fyzická a právnická osoba je povinna jednat tak, aby nezpůsobila znečištění veřejného
prostranství. Pokud takovéto znečištění způsobí, je povinna ho neprodleně na svůj náklad odstranit.
b) Za znečištění veřejného prostranství způsobené hospodářskými, domácími a ostatními zvířaty
odpovídá osoba, která zvíře doprovází, vlastník nebo držitel zvířete. Povinností této osoby je
způsobené znečištění neprodleně odpovídajícím způsobem na svůj náklad odstranit.
c) Vlastník, držitel nebo osoba doprovázející zvíře jsou povinni zabránit volnému pohybu
hospodářských, domácích a ostatních zvířat na veřejném prostranství.

Čl. 8
Ochrana a údržba veřejné zeleně

1. Veřejnou zelení se rozumí uliční a parková zeleň, tedy všechny plochy veřejného prostranství, které jsou
porostlé vegetací.
2. Na plochách veřejné zeleně je jejich vlastník nebo správce povinen udržovat čistotu a pořádek a travnaté
plochy nejméně dvakrát za rok, a to vždy do 30. 6. a do 31. 8., posekat a posekanou hmotu z pozemku
neprodleně odstranit, vyjma mulčování.
3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:


poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň,



rozdělávat oheň,
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bez souhlasu vlastníka vysazovat vegetaci nebo ošetřovat vegetaci

Čl. 9
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

1. Držitel psa s trvalým pobytem v Moravských Knínicích je povinen zajistit, aby pes pohybující se na
veřejném prostranství byl opatřen evidenční známkou vydanou pro psy chované na území obce Moravské
Knínice Obecním úřadem Moravské Knínice.
2. Pohyb psů je možný na veřejných prostranstvích pouze na vodítku nebo s náhubkem. Náhubek musí být
upevněn na tělo psa tak, aby mu znemožňoval kousnutí.
3. Fyzická osoba, která vede psa, je povinna mít psa na veřejném prostranství pod neustálou kontrolou či
dohledem.
4. V případě, že je pes na veřejném prostranství uvázán, musí mít náhubek.
5. Zakazuje se:
a) vstup psů na dětská hřiště a pískoviště
b) vstup psů na fotbalové hřiště v ulici U Sokolovny
c) vstup psů na víceúčelové hřiště v ulici U Hřiště
d) vstup psů do budovy základní školy a mateřské školy
6. Ustanovení odst. 1 až 5 se nevztahují na psy záchranářské, služební a asistenční.

Čl. 10
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů. 3

Čl. 11
Zrušující ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o veřejném pořádku.

3

např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
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Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

František Kšica
starosta obce

MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. v.r.
místostarostka obce

v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.12.2017
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 27.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 11.1.2018
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Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky obce Moravské Knínice č. 1/2017, o veřejném pořádku

Vymezení veřejných prostranství,
kde je zakázáno požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek
(článek 3)





















ulice Dolní branka
ulice Horní branka
ulice Kuřimská
ulice Kout
ulice Mezihoří
ulice Na Hrázi
ulice Na Okřínku
ulice Pod Strážnou
ulice Pod Školou
ulice U Hájenky
ulice U Hřiště
ulice U Jánečka
ulice Ulička
ulice U Sokolovny
ulice U Školky
ulice Úvoz
ulice Vinohradská
ulice Zahrady
ulice Na Staré trati
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Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky obce Moravské Knínice č. 1/2017, o veřejném pořádku

Vymezení veřejného prostranství,
kde lze provozovat kolotoče, lunaparky a cirkusy
(článek 5)





Místní komunikace ulice U Sokolovny (kolotoče)
Travnatá plocha přírodního parku v Mezihoří
Areál bývalé vojenské střelnice
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