
Město Týnec nad Sázavo u

obecně záv azná vyhláška
č,.2ĺ2004

o zabezpečení místních záůeźitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo města Týnce nad Sázavou se usneslo podle ustanovení $ 84 odst. 2 písm. i)
zźlkonač,. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíc_h předpisů, lg.ą. žooą"yJut podle
ustanovení $ l0 písm. a) a c) tohoto zákonatuto obecně záiaznouvyhlášku:

čl. l
Úvodní ustanovení

Tato obecně zálvazná vyhláška ukládá povinnosti kzabezpeěení místních záležitostí
veřejného pořádku v územním obvodu města Tynce nad Sázavou, spočívající v omezujících
opatřeních pÍi uŽiv ání veřej ného pľostľanství.

cl.z

(1) Územní obvod,"u"ľĺä:#í*::xlľLľijä:-í města Týnce nad Sázavou aűzemi částí Brodců, Chľástu nl Stnavou, Peceľad, Iłľusičan, Podělus a
Zbořeného Kostelce ( dále jen město) .

(2) Veřejný pořádek ve městě je stav, ktery umoŽňuje klidné a pokojné soužití občanů
i návštěvníků města a realizaci jejich pľáv, zejménanedotknutelnosti jejich osob ajejich soukľomí, ochľany majetku, ochĺany zdtaví a ptáłva na příznivé životni
prostředí.

(3) Veřejným 
' 
prostranstvím jsou všechny ulice, tržiště' chodníky, veřejná zeleň,

parky a další pľostory přístupné každémubęz omęzení, tedy sioužící obecnému
užívání, atobez ohledu na vlastnictví k tomuto prostorul)

(4) Volným pobíháním psů se rczumi stav, kdy pes není veden na vodítku a dá|ę
situace, kdy má pes upevněné vodítko, avšak-není veden ani uvźntn kjinému
předmětu pevně spojenému sę zemí.

(5) Volným pobíháním drobného hospodářského zvÍÍectva se ľozumí stav, kdy drobné
hospodářské zvířectvo pobíhá mimo ohrazenépľostory k chovu uľčené.

(6) Znečisťováním veřejného pľostľanství se ľozumí činnósti vymezené zákonemz.
(7) Prostoľ omezení u bytoqých domů je dán u domů bež vlastního oplocenóho

pozemku okľuhem od domu, u bytových domů s oploceným pozemkemiu většiny
ľodinných domů) pak okľuhem od hľanicę tohoto pozemku.

(8) Toulavym zvířętęm dle zttkona3) 1B zvíŤev lidské péči, které není pod trvalou
kontľolou nebo dohledem fuzické osoby nębo chovatele a které se pohybuje volně
mimo své ustájení, qýběhové pľostory lebo mimo domácnost sveho chovatele.

(9) opuštěnýmzvířetem je pak dle zákona3) zvíře původně v lidské péči, kteľé není
pod přímou kontrolou nebo dohledem fuzické ósoby nebo chovatebäzę
zjištěných skutečnostívyplyva,Že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit
nebo ho vyhnal.
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cl.3
omezující opatření k ochľaně veřejného pořádku

(l) Za činnosti, ježby mohly narušit veřejný pořádek ve městě, se povaŽuje zejména
a) volné pobíhání psů
b) volné pobíhání dľobného hospodářského zviřectva
c) pouŽívan i ztlbavné pyľotechnikya)

- d) znečisťování veřejného prostľanství 2)

(2) Cinnosti uvedenó v odst. 1 písm. a), a písm. b) jsou zakázány na těchto veřejných
pľostranstvích:

a) na pľavém břehu oblast vymezená ulicemi Dľužstevní, Jílovská, Ptažská,
seveľní část okľuŽní, Komenského, Na Hlinkách po zadní tľakt prodejen
potľavin a spojnice s Dľužstevní a ulice Ing. Fľantiška Janečka;
na levém břehu oblast vymezená ulicemi Benešovská, Klusáčkova, Na
Chmelnici , Lipová a ulice Ing. Františka Janečka, Pod Hľadištěm (viz
příloha č.1),

b) uželezničních stanic azasttlveks) a v okľuhu 20 m od nich,
c) na zasttlvktrch linkové osobní dopravy6) a v okĺuhu 20 m od nich,
d) u zdravotnických zaÍízen| školních zaÍízen| úřadů a institucí, sportovních

zařízeni, domů pečovatelské péče a jiných sociálních zatízení, kostelů,
hřbitovů a v okľuhu 20 m od těchto zatizęni a institucí.

e) u obytných domů a v okruhu 20m od nich

(3) ) Činnosti uvedené v odst. 1 písm. c) jsou zakźnány na těchto veřejných
prostranstvích:

a) na pľavém břehu oblast vymezentĺ ulicemi Dľužstevní, Jílovská, Pražská'
seveľní část okružní, Komenského, Na Hlinkách po zadní tľakt pľodejen
potľavin a spojnice s Dľužstevní a ulice Ing. Fľantiška Janečka;
na levém břehu oblast vymezená ulicemi Benešovská, Klusáčkova, Na
Chmelnici , Lipovál a ulice Ing. Fľantiška Janečka , Pod Hľadištěm (viz
příloha č.1),

b) uželezničních stanic azastáveks) a v okruhu 50 m od nich,
c) na zastźlvkáchlinkové osobní dopľavy6) a v okľuhu 50 m od nich,
d) u zdravotnických zařízeni, školních zařízení,úřadů a institucí, spoľtovních

zaÍizení, domů pečovatelské péče a jiných sociálních zaÍizeni, kostelů,
hřbitovů a v okruhu 50 m od těchto zařízení a institucí.

d) u obytných domů a v okruhu 50m od nich

(4) omezęní v odstavci 3 tohoto článku se nevztahuje na dny 5.I2., 3t.I2. a I.!.,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(5) osoba kontľolující pohyb psa (například chovatel, průvodce psa) po veřejném
pľostľanství je povinna zvíŤetęm způsobenou nečistotu (tuhý exkľement)
nepľodleně odstľanit.
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článelĺ 4
Regulace stavu toulavých a opuštěnýchníŕat

(1) K regulaci vyskýu toulavých a opuštěnýchzviřatprovádí proškolení slľážnici
Městské policie a pověřené specializované organiżace jejicň odchy13) .

čl. s
Kontľolní činnost

(1) DodrŽovĺíní této obecně závazné vyhlášky kontľolují strážnici Městské policie,
případně pověření zaměstnanci města, zaŤazęní do Městského úřadu Týnec nad
Sázavou.

čl. o
Sankce

(l) Jakékolivjednání v rozporu s touto obecně závaznouvyhláškou bude posuzováno
jako přestupek, u pľávnických a fyzických osob, které jsou podnikut.li,iuko
správní delikt.

(2) Pľo ukládĺíní sankcí se užijí zvláštnípředpisy 7).

Čl.l
Závěľečná a přechodná ustanovení

(1) Zľušuje se obecně zźlvaznávyhláška 1l2OO2 ze dne 22.4.2OO2.

(2) Tato obecně závaznéł vyhláška nabyvá účinnosti dnem 5.5.2004, v souladu s ust.
$ 12 odst. 2 zźlkonač,. 12812002 Sb., o obcích, v platném zněni.

"$ 34 zákonač. I 2812000 Sb., o obcích v platném znění,
2) např. . zźlkon č,.20011990 Sb. , o přestupcích v platném zněni $ 47, $48,3)

$ 13 b zákona24611992 Sb., zákona na ochĺanu zvířat a pľoti tyráni,
4) napt.zákon č.61/1988 Sb. vplatném znění, vyhláška č. l74lI992 sb. ,s)

$ 22 odst. 1 písm. e) zźl<onač,.266ll994 sb., o dľahách, $l písm. c) a d) vyhl. Č.
t73ll995 Sb., kteľou se vydává dopľavní řád drah,

6)
$ 2, 10, 18,ztĺkonač'. nUD94 Sb., o silniční dopľavě v platném zněni,

t) ĺapř. zákon č. 200/1990 Sb. $ 46 odst. 2 a3, o přestupcích v platném zĺěni, zákon
č,. 12812000 sb. $ 58 odst. 4, o obcích v platném zněni

ZdeněkBÍezina
staľosta města

Ing. Miluše Burešová
místostaľostka

Vyvěšeno: 20.4.2004
Sejmuto :5.5.2004
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