OBEC MALÁ ŠTÁHLE
Obecně závazná vyhláška Obce Malá Štáhle
č. 4/2015
stanoví pravidla pro volný pohyb psů a ochranu ovzduší a na území Obce
Zastupitelstvo Obce Malá Štáhle, na základě ustanovení § 50 zákona č. 86/2002 Sb..,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.,
o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 10
písm. b) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydává
svým usnesením č. 9/10/2015 ze dne 9. 11. 2015 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Oddíl I.
Základní ustanovení
Článek 1
Účel a závaznost vyhlášky
(1) Účelem vyhlášky je stanovení závazných podmínek k zabezpečení místních záležitostí
k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku, stanoví pravidla pro spalování rostlinných
zbytků ve volných prostorách a upravuje pravidla pro pohyb psů v obci Malé Štáhle.
(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby zdržující se na území obce
Malá Štáhle.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným prostranstvím – jsou obecní pozemky: nohejbalové a fotbalové hřiště, prostory
kolem hřišť, dětské hřiště, místní komunikace a chodníky, hřbitov, prostor pod
družstevním domem až k Obecnímu domu.
b) veřejným pořádkem - takový stav života obce, který není narušován jednáním fyzických
a právnických osob v rozporu s platnými právními předpisy a obecně uznávanými
pravidly klidného a spořádaného občanského soužití,
c) držitelem zvířete – osoba, která v rozhodný okamžik má zvíře ve své péči,
Oddíl II.
Opatření k zabezpečení veřejného pořádku
Článek 3
Pohyb zvířat na veřejných prostranstvích
(1) Na veřejných prostranstvích podle čl. 2 písm. a) je zakázaný volný pohyb zvířat.
(2) Držitel psa je povinen mít psa upevněného na vodítku. Toto ustanovení se nevztahuje na
služební psy při výkonu služby.
(3) Pes váhy nad 20 kg musí mít náhubek.
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(4) Držitel psa je povinen zabránit vstupu psa na veřejně přístupná dětská hřiště či pískoviště,
sportoviště a hřbitov.
(5) Držitel psa je povinen, není-li stanoveno touto vyhláškou jinak, učinit vždy všechna taková
opatření, aby pes, kterého doprovází, nezpůsobil na veřejných prostranstvích či veřejně
přístupných místech (včetně zón volného pohybu psů) škodu či neporanil jiné zvíře nebo
člověka. Dále je povinen odstranit vzniklé exkrementy z chodníků a cest.
Oddíl III.
Opatření k ochraně ovzduší v obci
Článek 4
(1) Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší.
(2) Zakazuje se spalovat a vypalovat:
 jakékoliv plasty,
 oleje, pokud se nejedná o lehké topné oleje v kotlích pro to vyhražených,
 zbytky barev a to včetně materiálů, jimi opatřenými.
(3) Spalovat rostlinné zbytky lze jen ve vyhrazené době, kterou se stanovuje úterý a pátek
v době od 12 do 20 hodiny, za předpokladu, že:
(a) Oheň je pod stálým dozorem,
(b) V okolí rozdělaného ohně se nenacházejí jiné suché rostlinné masy;
(c) Je zajištěno hašení v případě nenadálého rozšíření ohně;
(d) Není nebezpečí přenesení ohně větrem;
(e) Nedochází k obtěžování sousedů kouřem.
Oddíl IV.
Ustanovení společná a závěrečná
Článek 5
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování této vyhlášky mohou provádět pracovníci pověření zastupitelstvem
obce.
(2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů ¹).
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška byla zveřejněna na úřední desce dne 18. 11.2015,
byla sňata dne 10. 12. 2015 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.
Touto Obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 5/2005.

________________________
Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

______________________
Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

Poznámka:
1) zákon. č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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