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MESTO TYNEC NAD SAZAVOU
obecně závaznávyhláška města Týnce nad Sázavou

ć'.4ĺ2ozo
o zabezpečení místníchzá|eŽitostí veřeiného pořádku
Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou se na svém zasedáni dne 15.06.2020 usnęslo vydat
na základě ustanovení $ 10 písm. a) a c), v souladu s ustanovením $ 84 odst. 2, písm. h)
ztlkonač,. 12812000 Sb. o obcích (obecní zřizení)'vezněĺí pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

čl. t
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti kzabezpeěení místníchzá|ežitostí veřejného
pořádku v územnímobvodu města Týnce nad Sázavou, spočívajicív omezujících opatřeních
při uŽíváníveřejného pľostranství.

cl.z

Vymezení základních poj mů

(t)

Územni obvod města Týnce nad Sázavou tvoří t'r;emi města Týnce nad Sázavou
a uzemí částíBľodců,Chľástu nad Sázavou, Pecerad, Krusičan, Podělus, Čakovic,
ZboÍeného Kostelce a osady Větľov a Hůľka(dále jen město)'

(2)

(3)

(4)

(s)
(6)

Veřejný pořádek ve městě je stav, který umoŽňuje klidné a pokojné soužitíobčanů
i návštěvníkůměsta a realizacijejich práv, zejména nedotknutelnosti jejich osob a jejich
soukľomíochľany majetku, ochrany zdravi aprávanapříznivé životni pľostředí.
Veřejným prostľanstvím jsou všechna náměstí, ulice, trŽiště, chodníky, veřejná zeleř'l,
parky a dalšíprostory přístupné každému bez omezení, tedy slouŽícíobęcnému užíváni,
atobez ohledu na vlastnictví k tomuto prostorul
Intravilánem města je zastavěnáčást města2
Extravilánem města (obce) jsou územi lęžícimimo zastavěné '(lzemí města (obce), tedy
mimo jejich intľavilán.
Volným pobíháním psů se rozumi stav, kdy pes není veden na vodítku a da|e situace,
kdy má pes upevněné vodítko, avšak není veden ani uvázán k jinému předmětu pevně
spojenému se zęmí.

(7)

Volným pobíháním dľobného hospodářského zvířectva se rozumi stav, kdy drobné
hospodářské zvítectvo pobíhá mimo ohrazené pľostoľy k chovu uľčené.

(8)

'

2

Znečisťovánímveřejného pľostranství se rozumi činnosti vymezené zákonem3.

$ 34 zákona č,' 12812000 Sb., o obcích, v platném znění
např. $ 58 zákona č' 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavebnízákon), ve znění

pozdějšĺch přepisů

3např.$5odst. lpísm.f)aodst.2písm.b)zákonač.25112016Sb.,oněkteľýchpřestupcích,vplatnémznění

1

(9)

Prostoľ omezení u domů je dán u domů bez vlastního oploceného pozemku okruhem od
domu, u domů s oploceným pozemkem (u většiny ľodinných domů) pak okľuhem od
hľanice tohoto pozemku.

(10) Toulavým zvíŤetem dle zákonaa je zviÍe v lidské péči,kteľénení pod tľvalou kontrolou
nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své
ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele.

(11) opuštěným zviŤetemje pak dle zź/ľionłzvíře původně v lidské péči,kteľénení pod

a ze Ąištěných
jej
jeho
zbavit nebo ho vyhnal.
skutečností vyplývá, Že ho
chovatel opustil s úmyslem se
Dľžitelem je vlastník psa nebo jiného zviřete nebo ten, komu byl pes nebo jiné zvíře
svěřeno, kdo ho má v péči.

přímou kontrolou nebo dohledem ťyzĺckéosoby nebo chovatele

(I2)

cl.3

Omezujícíopatření k ochľaně veřejného pořádku

(1)

Za činnosti, ježby mohly naľušitveřejný pořádek ve městě, se povaŽuje zejména
a) volné pobíhánípsů bez vodítka
b) volný pohyb psů na veřejných zaÍizęníchměsta (např' dětská pískoviště, hřiště, ...)
slouŽícíchpotřebám veřejnosti
c) zźlkaz vstupu se zviŤaty
d) volné pobíhání drobného hospodářského zvířectva
e) znečisťováníveřejného prostľanství

(2)

Činnosti uvedené v odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. d) jsou zaktnány na veřejných
pľostranstvích a intľavilánu územníhoobvodu města Týnce nad Sázavou. Činnosti
uvedené v předchozí větě se nevztahují na dobu nezbytně nutnou při nakládání
a vykládání psa z motorového vozidla.

(3)

Držite| kontľolujícípohyb psa po veřejném prostranství a v intľavilánu města je povinen
zvířetem způsobenou nečistotu (exkľement) nepľodleně odstľanit.

(4) Držitel PSä, kteľý vede

nebo doprovźni psa na veřejném pľostľanstvíměsta
je,
a v intravilánu města
za účelemzajištění místníchzéiežitostíveřejného pořádku
a čistoty veřejného prostľanství, povinen mít psa na vodítku a pod kontrolou.

(5)

Dľžitelpsa zodpovidá zato, že pes bude zabezpeěen a vybaven tak, aby neobtěŽoval ani
neohrožoval občany, dalšízvířata a nemohl poškodit cizí majetek.
Čl. ą
Vymezení prostor pľo volné pobíhání psů

Pľo volné pobíhání psů, kteľéje možnépouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
dĺžitele,jemožnépoužítprostory ęxtľavilánu (není-li na nich takové volné pobíhání zakázźno
nebo omezeno zákonem).

4

$

l3b

zźtkonač,.246/|992Sb., na ochranu zv!Íatprotitýrání, v platném znění

2

čls

Regulace stavu toulavých a opuštěných nĺíŕat
odchyt toulavých a opuštěných zvitat pľovádíproškolení strźůniciMěstské policie a pověřené
odboľně způsobiléorganizacea .

cl.6

Kontľolníčinnost
DodrŽování této obecně zźxaznévyhlášky kontľolují strážníciMěstské policie, případně
pověření zaměstnanci města, zaÍazeni do Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

čl.l

Sankce

(l)

Jakékoliv jednání v ľozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek.

(2) Pľo ukládání sankcí se uŽijí zvláštniprávní předpisys

cl.8

Zrušovacíustanovení
Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obęcně závazná vyhláška č.212004 o zabezpeč,ení
místních záležitosti veřej ného pořádku

cl.9

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení, v souladu
s ustanovením $ 12 odst. 2 zźů<onač,.12812002Sb., o obcích, v platném zĺěni.

Mgr. Maľtin Kadľnožka
starosta

Mgr. Petľ Znamenáček
místostaľosta

Vyvěšeno na úřednídęsce dne:
Sejmuto z úřednídesky dne:

např' $ 4 a $ 5 zákonač,.25l12016 Sb., o někteýchpřestupcích, vplatném zněni,zákonč,.246l1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týráni' v platném
5
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