
 

MĚSTO Budyně nad Ohří 

 

Obecně závazná vyhláška města Budyně nad Ohří 

č. 4/2002 ze dne 23.10.2002, 

 

O veřejném pořádku a čistotě obce. 

 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří se na svém  zasedání dne  23.10.2002 

-usneslo vydat na základě § 10, § 32, § 34, § 86 a 84 odst. 2 písmena i) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích,tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

   Udržování čistoty a ochrana zeleně na veřejných prostranstvích a dodržování  

  veřejného pořádku je společnou záležitostí všech občanů a organizací na území   

  Města Budyně nad Ohří. 

Článek 2 

Udržování čistoty veřejného prostranství. 

 

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí (návsi), 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 . 

2) Všichni občané nebo organizace jsou oprávněni používat veřejné 

prostranství  podle povahy jeho určení tak, aby nezpůsobovali ohrožení 

osob nebo majetku. 

3) Na veřejném prostranství nesmějí volně pobíhat psi ani jiná domácí a  

hospodářská zvířata. 

4) Užívat veřejné prostranství v majetku obce nad obvyklou míru je možno  

pouze na základě předchozího povolení městského úřadu a po splnění 

poplatkové povinnosti  stanovené obecně závaznou vyhláškou o 

místních poplatcích.   Jedná se zejména o umístění stánků, kiosků, 

provedení výkopových prací, skladování  materiálu, zařízení staveniště 

apod. Povinností toho, komu bylo povoleno zvláštní užívání je: 

a) používat pouze vyhrazeného prostoru, 

b) zabránit jakémukoliv poškozování veřejného prostranství, 

c) udržovat čistotu v tomto prostoru, 

d) odstranit znečištění prostranství, pokud k němu došlo v 

souvislosti s jeho  používáním, 

e) zabezpečit přístup k uzávěrům plynu, vody, kanalizačním 

vpustím apod. 

f) po skončení vlastního užívání uvést prostranství do řádného 

stavu. 



   5)  Je zakázáno znečišťovat jakýmkoliv způsobem veřejné prostranství, 

zejména  je zakázáno: 

a)  odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a ovoce, nebo jiné 

odpadky jinam než do určených nádob a košů, 

b)  znečišťovat prostranství splaškovými vodami nebo jinými 

znečišťujícími  tekutinami, 

        c) vylepovat plakáty mimo vyhrazená místa, 

d) poškozovat a znečišťovat omítky budov a staveb, prostory 

autobusových   čekáren, ohradní zdi a ostatní plochy, 

e)  odstavovat na veřejném prostranství (vyjma místní komunikace, 

které řeší   zákon č. 13/1997 Sb.) vraky a dlouhodobě, tj. více jak 

2 měsíce nepojízdná vozidla,  

         f)  poškozovat cesty, travnaté plochy a veřejnou zeleň, vodní nádrže,  

     dětská  a  sportovní hřiště a jakýmkoli způsobem je znečišťovat, 

g) poškozovat, odstraňovat, nebo zakrývat označení názvů ulic nebo 

jiných veřejných prostranství provedených obcí, 

         h)  odkládat nepotřebné předměty na veřejném prostranství a vytvářet  

     nepovolené skládky, 

i)  vystavovat popelové nádoby na ulici kromě dne určenému k 

odvozu a dne  předcházejícího a znečišťovat místa sloužící k 

umístění popelových nádob, 

j)  vyklepávat a vyhazovat jakékoliv předměty z oken nebo balkónů, 

jež by  mohly vést k znečištění veřejného prostranství nebo 

způsobit škodu jeho ostatním uživatelům, 

k)  přemísťovat a poškozovat veřejně prospěšná zařízení a předměty a 

další mobiliář města  

(informační a reklamní tabule,  lavičky,  zařízení parků, hřišť, 

sportovišť a další). 

l) používat zařízení a předměty na veřejných prostranstvích jako i 

mobiliář města jiným způsobem, než ke kterému byly zhotoveny 

 

Článek 3 

Udržování a čištění veřejného prostranství. 

 

   1)  Údržbu a čištění veřejného prostranství provádí jeho vlastník nebo  

uživatel, kterému bylo veřejné prostranství svěřeno do užívání, není-li 

jiným předpisem stanoveno jinak. V zimním období je údržba a čištění 

prováděna podle zásad zimní údržby. 

2)  Za údržbu a čištění veřejného prostranství v okolí nemovitosti odpovídá 

vlastník nemovitosti. Jedná se zejména o čištění chodníků přiléhajících k 

nemovitosti, jakož i údržbu (např. sekání a odvoz trávy) a čištění 

prostoru mezi hranou objektu a hranou komunikace a prostory v  okolí 

stanoviště odpadových nádob, v zimním období též odstraňování sněhu 

a posyp těchto  ploch povoleným posypovým materiálem. 

   3)  Znečištěné veřejné prostranství musí být neprodleně očištěno tím, kdo  



znečištění způsobil nebo kdo za jeho čistotu odpovídá, nestane-li se tak 

může být očištění provedeno na jeho náklady (např. úklid zvířecích 

výkalů, nečistoty opadající z dopravních a zemědělských mechanizací, 

spadlý materiál z převážených nákladů aut, traktorů atd.). 

4)  Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení §§ 19, 23, 25, 26, 27, a 28 

zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

5)  Účastníci  provozu  jsou  povinni umožnit  čištění veřejných prostranství 

a odvoz  odpadků a  respektovat   značení    informující    o    době    

čištění   příslušného   veřejného   prostranství.   

    V   případě  neuposlechnutí,  může  být  vozidlo  odtaženo  na  náklady   

majitele,   případně  je  Městská  policie  v Budyni nad Ohří  oprávněna   

k jeho   zablokování (připevnění tzv. botičky) do  doby  odtažení.   

   6)  Za sjízdnost  a  schůdnost na místních  komunikacích na  celém  území    

města  včetně chodníků, které nesousedí s objekty ve vlastnictví třetí 

osoby a  jiných  prostranství  v majetku  města odpovídá  Město  Budyně 

nad Ohří. Na  průjezdných  komunikacích  odpovídá,  město  pouze  za  

schůdnost na  přechodech pro  chodce. 

7)  Sjízdnost místních  komunikací na  území města je  zajišťována v 

souladu  s plánem  zimní  údržby. tento  plán  každoročně  schvaluje 

zastupitelstvo  města do začátku zimního  období jako  doplněk této  

vyhlášky. 

 

Článek 4 

Udržování čistoty vodních toků a nádrží. 

 

1)  Do vodotečí (vodních toků, potoků. Melioračních příkopů), vodních 

nádrží   a dešťové kanalizace je zakázáno: 

a) vypouštět závadné látky, které mohou ohrozit jakost vody nebo 

její zdravotní nezávadnost jako jsou :ropné látky, jedy, 

žíraviny,silážní šťávy,  průmyslová a statková hnojiva, přípravky 

na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů,kaly nebo pevné 

znečištěné látky a odpady, odpady  průmyslu výživy apod. (dle 

vyhlášky MLVH č. 6/77 Sb., o ochraně vod), 

        b)  provádět v blízkosti vodotečí, vodních nádrží a vstupů do dešťové  

kanalizace (vpusti a šachty) mytí, údržbu a opravy motorových 

vozidel a jiné činnosti, které by mohli způsobit ohrožení jakosti 

nebo zdravotní nezávadnosti  vody,  

c)  ukládat do vodních toků, rybníků a jiných vodních nádrží 

jakékoliv předměty, jakož je i ukládat na místech, z nichž by 

mohly být splaveny do vody. 

   2)  Vypouštění odpadních vod z nemovitostí do jednotné nebo splaškové  

kanalizace musí být v souladu s kanalizačním  řádem provozovatele 

kanalizace. 

3)  Vlastníci a uživatelé nemovitostí při drobných vodních tocích jsou 

povinni  odstraňovat překážky z koryta a břehů podél svých pozemků 



včetně náletových křovin a plevelů, aby byl zajištěn plynulý průtok 

vody. 

    

Článek 5 

Označení budov. 

 

   Každý vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly  

  určenými městem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje  

  město. 

Článek 6 

Kulturní, sportovní a tělovýchovná činnost. 

 

   1)  Městský  úřad  může  stanovit provozovateli  veřejné kulturní i sportovní  

činnosti  závazné  podmínky  v rozsahu  nezbytně nutném  k zajištění 

veřejného pořádku.. 

   2)  Za nerušený a bezkonfliktní průběh veřejné akce odpovídá majitel nebo  

provozovatel zařízení, kde se akce uskutečňuje nebo jím určená 

odpovědná  osoba. U ostatních akcí,zejména sportovních a 

tělovýchovných je odpovědnou osobou organizátory určený hlavní 

pořadatel. 

3)  Každý účastník akce je povinen dodržovat místní provozní řády a 

nařízení  kulturních, sportovních nebo tělovýchovných zařízení, jsou-li 

tyto řády  vydány.  

   4)  Městský  úřad může omezit provozní  dobu  restauračních , kulturních a   

    sportovních  zařízení  k   zajištění  veřejného pořádku. 

 

Článek 7 

Dodržování nočního klidu 

a) Na území celého města musí každý dodržovat od 22.00 hodin do 06.00 

hodin noční klid 

b) Ve výjimečných případech mhou být pravidla dle bodu a) článku 7 

krátkodobě změněna na základě písemné žádosti a následném 

souhlasném projednání v radě města. 

c) Používání zábavné pyrotechniky bude řešeno v samostatné vyhlášce 

 

Článek 8 

Dohled nad pořádkem a čistotou. 

 

   Městské zastupitelstvo může písemně pověřit zaměstnance  města  zařazeného  

do městského  úřadu k zabezpečování pořádku v rámci působnosti města, který  

dohlíží  na dodržování právních předpisů na ochranu veřejného pořádku,  

upozorňuje na zjištěné nedostatky a činí potřebná opatření k jejich odstranění  

včetně ukládání pokud v blokovém řízení. Osobu přistiženou při spáchání  

právního deliktu může pověřený zaměstnanec předvést na Policii České republiky  

jen v případě, že tato osoba neprokáže hodnověrně svoji totožnost. Při výkonu  



oprávnění je pověřený zaměstnanec povinen se prokázat písemným pověřením obce. 

Městská  policie  je  pověřenou  osobou města k dohledu nad pořádkem a   

čistotou. 

 

Článek 9 

Postih za porušení vyhlášky. 

 

   Porušení vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve  znění pozdějších předpisů, pokud nepůjde o jiný správní delikt 

nebo o trestný čin. 

 

 

 

Článek 10 

Účinnost vyhlášky. 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem. 

          (15 den po vyhlášení )… a   

zároveň se ruší obecně závazná vyhláška města č. 9/93 o veřejném pořádku a čistotě 

města Budyně nad Ohří. 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                   Ing. Petr Kindl 

   starosta       místostarosta 

 

          

 
 

  Vyhlášení : 

  Vyvěšeno na úřední desce:  

  sejmuto z úřední desky :   
 

 

 

 


