Město Bochov
Obecně závazná vyhláška města Bochov č. 1/2007
ve znění vyhlášky města Bochov č. 8/2007,
o opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochraně veřejné zeleně:
Zastupitelstvo města Bochov se na svém zasedání dne 27.9.2007 usnesením zn.
UZM/4/74/07 usneslo vydat na základě ustanovení §10 písm. a), b) a c) a ustanovení §84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení §24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní pojmy
1.
Veřejným prostranstvím jsou v katastrálních územích města Bochov (dále jen
„město“) 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, přičemž jejich specifikace je obsahem příloh k této obecně
závazné vyhlášce (dále jen „vyhláška“).
2.
Veřejnou zelení jsou parky, uliční a sídlištní zeleň a jiné plochy funkční a rekreační
zeleně na veřejném prostranství sloužící obecnému užívání, uvedené v příloze č. 3 této
vyhlášky.
3.

Držitelem psa je vlastník psa, nebo ten komu byl pes svěřen.
Čl. 2
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav,
diskoték a jiných kulturních podniků

1.
Taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen „akce“) lze provozovat
v Kulturním domě pouze v době od 10.00 hod. do 05,00 hod. následujícího dne.
2.
Pořadatel akce je povinen oznámit městskému úřadu nejpozději 10 dnů před jeho
konáním:
- jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce,
identifikační číslo,
- označení druhu akce, resp. opakujících se akcí,
- datum konání, počátek, konec a místo konání,
- očekávaný počet účastníků akce,
- počet členů pořadatelské služby.
Čl. 3
Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezení prostorů pro volné pobíhání psů

1

1.
Držitel psa je při pohybu na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této
vyhlášky povinen vést psa na vodítku.
2.
Pokud je chovatel osobou nezletilou, je povinen psa opatřit nasazeným náhubkem po
celou dobu pohybu psa na veřejném prostranství.
3.
Na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města uvedených v příloze č. 1 této
vyhlášky je povoleno volné pobíhání psů za dozoru držitele psa, za podmínek, že budou
respektována pravidla chování uvnitř honiteb: MS Mirotický les, MS Ratiboř a MS Toužim.
4.
Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací , na psy speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně postižených osob a
na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními
předpisy.
Čl. 4
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
1.
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je
a) jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách nebo jiných
nemotorových prostředcích s výjimkou vozíků zdravotně postižených mimo pozemní
komunikace,
b) žebrání
c) veřejná hudební pouliční produkce
2.
Činnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky je možno vykonávat pouze
v okruhu 20 metrů od budovy Policie ČR, oddělení Bochov, ulice Pražská 250, a to v době od
20.00 hod. do 22.00 hod.
Čl. 5
Vymezení dalších činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
1.
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je
a) nabízení sexuální služby spočívající v podání ústní, zvukové, písemné, obrazové
informace nebo nabízení této služby různými posunky a pohyby těla, jakož i
odhalováním intimních částí těla,
b) poskytnutí a využití sexuálních služeb.
2.
Činnosti uvedené v odst. 1 je možno vykonávat pouze v okruhu 20 metrů od budovy
Policie ČR, oddělení Bochov, ulice Pražská 250, a to v době od 20.00 hod. do 22.00 hod.

Čl. 6
2

Užívání plakátovacích ploch v majetku města
1.
Plakátovací plochy ve městě Bochov a katastru obce nejsou. Po dohodě je k dispozici
nástěnka ve vstupní chodbě (vlevo) v budově MěÚ Bochov.
2.
Plakátování zajišťuje pouze město. Požadavky na zajištění plakátování předkládá
žadatel městskému úřadu.
3.
Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informací a pozvánek o konání sportovních,
kulturních, společenských, prodejních a politických akcí.
4.
Plakátování zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací než je
uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno.
Čl. 7
Sankce
Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce podle
zvláštních předpisů.1
Čl. 8
Zrušovací a závěrečná ustanovení
Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku obce Bochov č. 3/2005, o opatřeních
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochraně veřejné zeleně.
Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Miroslav Egert
starosta města

Luboš Chalupný
místostarosta města

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce města dne 29.10.2007 a sejmuta dne 13.11.2007
(vyhláška č. 8/2007 vyvěšena dne 2.1.2008 a sejmuta dne 18.1.2008).
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např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1

- přehled veřejných prostranství, na kterých je držitel psa povinen opatřit psa
náhubkem a vést psa na vodítku (část a + b – menší měřítko mapy)
- přehled veřejných prostranství ve vlastnictví města, na kterých je povoleno
volné pobíhání psů za dozoru držitele psa (část c – větší měřítko mapy)

Příloha č. 3

- přehled veřejné zeleně (část a = Bochov město + b = Bochov okolí + c = Údrč
+ d = Těšetice)
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Příloha č. 1 – část a)
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Příloha č. 1 – část b)

6

Příloha č. 1 – část c)
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Příloha č. 3 – část a)
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Příloha č. 3 – část b)
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Příloha č. 3 – část c)

10

Příloha č. 3 – část d)
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