
Obec Praž mo 
 

Vyhláška č . 2/2000 
 

o zabezpečení veř ejné ho poř ádku v Obci Praž mo 
 
 
 Zastupitelstvo Obce Praž mo se na svém zasedání dne 8.12.2000 usneslo vydat na základě § 10 pís. b), c) 
a d) zákona č . 128/2000, o obcích,  tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
 

Oddíl I. 
 

Č lánek 1 
 

Základní ustanovení 
 

 
(1) Tato vyhláška se vztahuje: 
      a) na volné pobíhání psů, domácích zvířat a drůbež e, 
 
      b) na zabezpeč ení místních zálež itostí veřejného pořádku 
          1. stanovení č inností, jež  by mohly naruš it veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,            
      ochranou bezpeč nosti, zdraví a majetku, 
          2. stanovení míst, na kterých je provozování  č inností podle bodu 1. zakázáno, 
 
      c) na pořádání, průběh a ukonč ení veřejnosti přístupných kulturních podniků, vč etně taneč ních zábav a  
          diskoték a  na zajiš tění udrž ování č istoty veřejných prostranství po těchto akcích.  
 
 

Č lánek 2 
 

Základní pojmy 
 

Veř ejným prostranstvím se rozumí: 
Vš echna náměstí, ulice, trž iš tě, chodníky, veřejná zeleň, parky a dalš í prostory přístupné kaž dému bez omezení, 
tedy slouž ící obecnému už ívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1) 
       

Oddíl II. 
 

Č lánek 3 
 

Volné  pobíhání domácích zvíř at a drůbež e 
 
(1) Zakazuje se vypouš tění a volné pobíhání psů, domácích zvířat a drůbež e na veřejných prostranstvích ve vš ech 
č ástech Obce Praž mo. 
 
(2) Psi musí být voděni na vodítku, opatřeni náhubkem, drůbež  a ostatní domácí zvířata musí být řádně uzavřena 
ve dvorech a zahradách, ve výbězích a ohradách, a zajiš těna proti úniku a volnému pobíhání  veřejném 
prostranství.  
 
(3) V případě zneč iš tění veřejného prostranství zvířetem, je majitel povinen po svém zvířeti  ihned uklidit. 
---------------------------------------------------- 
1) § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích 

Č lánek 4 
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Zabezpečení místních zálež itostí veř ejné ho poř ádku 

 
(1) Za č innosti , jež  by mohly naruš it veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,  se považ uje: 
     - už ívání omamných látek, vč etně  alkoholu. 
 
(2) Vykonávání č inností podle bodu  (1) se zakazuje na těchto místech  v obci: 
     - na vydláž děné ploš e u pomníku obětí válek, 
     - v parku na bývalém hřbitově, 
     - na hřbitově na Zlani, 
     - v areálu mateřské školy, 
     - v autobusových zastávkách. 
 

   
Č lánek 5. 

 
Poř ádání veř ejnosti př ístupných kulturních podniků  

  
(1) Pořadatel plesu, taneč ní zábavy, diskotéky nebo jiné veřejnosti přístupné kulturní akce je povinen pořádání 
této akce ohlásit obecnímu úřadu nejméně 5 dnů před jejím pořádáním. Datum pořádání, dobu zač átku a dobu 
ukonč ení uvede v tiskopise „  Oznámení o uspořádání kulturní akce“ . Obecní úřad vydá pořadateli do dvou dnů 
své stanovisko k době ukonč ení akce. Stanovisko OÚ  můž e být zamítavé zejména v případě, ž e doba ukonč ení 
akce přesahuje 22. hodinu a v minulosti opakovaně doš lo při uspořádání obdobné kulturní akce k nadměrnému 
zatěž ování okolí hlukem v době noč ního klidu nebo projevům vandalismu. 
 
(2) Pořadatelská služ ba musí nosit viditelné označ ení s nápisem „POŘADATEL“ . 
 
(3) Pořadatel kulturní akce je povinen zajistit úklid přilehlých veřejných prostranství do deváté  hodiny 
následujícího dne. 
 

Č lánek 6 
 

Sankce 
 
Osoby, které poruš í povinnosti ulož ené touto vyhláškou, budou postihovány za přestupek, podle zákona č . 
200/1990 Sb., o přestupcích, případně můž e obec ulož it pokutu podle příslušného zákona.2) 
 

Č lánek 7 
 

Závěrečná ustanovení 
 
(1)Zrušuje se obecně závazná vyhláška č . 1/92, o zákazu volného pobíhání psů, domácích zvířat a drůbež e na 
území Obce Praž mo. 
 
(2) Tato vyhláška nabývá úč innosti dne 1. ledna 2001. 
 
 
 
 
 
 Ing. Vymětalík Jindřich, starosta                                                                     Krzy ž ánek Jan, místostarosta 
-------------------------------------------- 
2) § 58 zák. 128/2000 Sb., o obcích    
 
Obecní úř ad Praž mo 
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739 04  Praž mo 95 
 
 
 

Oznámení o uspoř ádání kulturní akce 
 
 
Pořadatel:............................................................................................................................ 
 
Adresa:................................................................................................................................ 
 
 
Druh akce:.......................................................................................................................... 
 
Datum uspořádání:.............................................................................................................. 
 
Místo konání:...................................................................................................................... 
 
Zač átek akce:...............................................Ukonč ení akce................................................ 
 
 
Datum oznámení:     Podpis................................................. 
 
 
 
 
Stanovisko Obecního úř adu v Praž mě k době ukončení akce: 
 
Obecní úřad v Praž mě souhlasí - nesouhlasí s navrž enou dobou ukonč ení akce. 
 
Akce je povolena do ..............hodiny. 
 
 
V Praž mě, dne........................ 
 
       Razítko a podpis:.............................................
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