Město Rotava

Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2/2004

O čistotě a veřejném pořádku ve městě
Zastupitelstvo města Rotavy se na svém zasedání dne 21. 6. 2004 usneslo vydat podle ustanovení §
10 písm. a) c) d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby žijící, působící a
pobývající na území města Rotavy, které tvoří katastrální území Rotava a Smolná.
2. Upravuje zásady chování na veřejném prostranství k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, k ochraně životního prostředí a k zajištění udržování čistoty a veřejného pořádku.
Článek 2
Vymezení základních pojmů
1. Za veřejné prostranství se považují ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru.
2. Za obecně prospěšná zařízení se považují zařízení veřejně přístupná, určená pro veřejné použití
ke konkrétnímu účelu. Obecně prospěšnými zařízeními v majetku města jsou lavičky, květináče,
odpadkové koše, sloupy veřejného osvětlení, dětská hřiště, sportoviště apod.
3. Za veřejnou zeleň se považují travnaté plochy, které jsou přístupné každému bez omezení, včetně
těch ploch, které byly jako travnaté plochy původně určeny a u nichž došlo k jejich částečnému nebo
úplnému zničení. Za veřejnou zeleň se považují i keře, stromy a květinové záhony.
4. Určené lokality města jsou veřejná prostranství v majetku města vyznačená na příloze 1 této
vyhlášky.
Článek 3
Užívání veřejného prostranství v majetku města
1. V určených lokalitách města je zakázáno používání kolečkových bruslí, skateboardů,
jízdních kol, hraní míčových a jiných her, uvazování psů, vstupování do trávníků.
Článek 4
Veřejný pořádek
1. Doprovázející osoby psů jsou povinny vodit psa na vodítku v obytné části města.
Vymezení obytné části města je zakresleno v příloze č. 2 této vyhlášky.
2. Mimo obytnou část města může pes volně pobíhat za předpokladu, že doprovázející osoba psa
bude mít psa v přímém dohledu a pes bude opatřen náhubkem.
3. Chovatelům psů není dovoleno vodit psy do veřejných prostor v majetku města - na areál zdraví,
koupaliště, hřbitov, do prostoru dětských hřišť a pískovišť.
4. Při pohybu psa na veřejném prostranství musí být pes opatřen evidenční známkou.
5. Na vymezeném veřejném prostranství, podle přílohy 3 této vyhlášky, je zakázáno nabízení a
poskytování služeb bezprostředně směřujících k uspokojování sexuálních potřeb, jakož i jejich

vyhledávání a využívání.
Článek 5
Sankce
1. Porušení ustanovení této vyhlášky fyzickou osobou bude postiženo podle zvláštního předpisu 1).
2. Porušení ustanovení této vyhlášky právnickou osobou bude postiženo podle zákona 2).
Článek 6
Závěrečné ustanovení
Sledováním dodržování této vyhlášky je pověřena Městská policie v Rotavě a Městský úřad v
Rotavě.
Článek 7
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2/2001 ze dne 26. 6. 2001
včetně dodatků.
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška města Rotavy nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2004.

………………………………………..
Mgr. Karel Prokop
místostarosta města

………………………………………..
Mgr. Jiří Holan
starosta města

1) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
2) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
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Město Rotava
DODATEK č. 1
obecně závazné vyhlášky města Rotavy č. 2/2004,
o čistotě a veřejném pořádku ve městě
Zastupitelstvo města Rotavy na svém zasedání dne 19. 2. 2007 schválilo doplnění textu a obrazové
přílohy č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2004 takto:
V obecně závazné vyhlášce č. 2/2004 o čistotě a veřejném pořádku ve městě se:
- doplňuje článek 3 odst. 1 takto: Tento zákaz platí v lokalitách označených značkami uvedenými v
příloze č 4.
- str. 2 ř. 3. zdola se mění na: Přílohy: 1 až 4 dle textu.
Tento dodatek obecně závazné vyhlášky nabývá účinnosti dnem 5.3.2007.
PaedDr. Milan Hric
místostarosta města

Ing Jan Slíva
starosta města

Příloha č. 4

