OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOSTOMICE
č.: 2/2005
O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO
POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
OBCE HOSTOMICE.

Zastupitelstvo Obce Hostomice v souladu s ust. § 10 písm. a), b), c) a § 84 odst.2 písm. i)
zákona č.128/2000 Sb.,o obcích / obecní zřízení/ v platném znění vydává dne 26.9.2004
unesením č.41/05 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu dobrými mravy.,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb
b) jízda na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách mimo pozemní
komunikace
c) veřejná hudební pouliční produkce
d) pohyb a vstup se zvířaty
e) jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace

Článek 2
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností
Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno c) je možno vykonávat pouze při sportovních a kulturních
akcích mimo zařízení k tomu příslušných, řádně povolených obecním úřadem

Článek 3
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství
1. Činnost uvedenou v čl.1 písmeno a) je zakázáno provádět na veřejném prostranství, tj.
v ulicích na místních komunikacích, parcích, hřištích, před základní a mateřskou
školou, kulturním domem „Sokolovna“, autobusovém a vlakovém nádraží, na
autobusových zastávkách v „Kolonii“ na silnici I/13, před závodem sklárny a cihelny.
2. Činnost uvedenou v čl.1 písmeno b) je zakázáno provádět
a) na plochách veřejné zeleně v parku za panelovým domem na náměstí
b) na ploše náměstí před obchody

3. Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno c) je zakázáno provádět v ulicích a náměstí na
místních komunikacích v obci, na autobusovém a vlakovém nádraží, před základní a
mateřskou školou, v parcích.
4. Činnost uvedenou v čl.1 písm.e) je zakázáno vykonávat na plochách veřejné zeleně.

Článek 4
Kontrola
Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět orgány
obce, respektive jejich pověření členové a zaměstnanci obce.

Článek 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů, v souladu se zákonem č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Touto vyhláškou se zrušuje „Vyhláška o čistotě, ochraně veřejných prostranství a
veřejného pořádku v obci Hostomice“, schválená usn.OZ č.24/96 z 29.4.1996, která
nabyla účinnosti dnem 1.6.1996, „Vyhláška obce Hostomice k zabezpečení veřejného
pořádku, neohrožování výchovy dětí a mládeže a neurážející mravního cítění“, schválená
obecním zastupitelstvem dne 23.9.1996 s účinnosti dnem schválení.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.10.2005.
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