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OBEC KAČICE 

Obecně závazná vyhláška obce Kačice 

č. 3/2016 

 

 
K ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A REGULACI KOUŘENÍ NA VEŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝCH DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH A SPORTOVIŠTÍCH V OBCI KAČICE 

 

Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 14. prosince 2016 usnesením č. 309 

usneslo vydat na základě ust. § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 

škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o 

změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10 písm. a) a d) a ust. § 

84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, ust. § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 

1) Předmětem a cílem této OZV je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

spočívající v regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být 

v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

Za tyto činnosti se považuje: 

a) konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství, 

b) požadování finančních a jiných darů fyzickými osobami pro vlastní prospěch   

(žebrání), 

c) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu, 

d) provádění pyrotechnických efektů, 

e) manipulace s obecním mobiliářem. 

2) Dalším cílem obecně závazné vyhlášky je zvýšení ochrany dětí a mládeže před 

negativními vlivy pasivního kouření, omezení negativního příkladu kouření a ochrany 

zdraví osob. 

 

Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 

 

1) Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
1
 

2) Dobou nočního klidu se rozumí doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. 

                                                 
1
 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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3) Veřejným pořádkem je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů a 

návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího 

soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí. 

4) Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání 

alkoholických nápojů nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo 

jinou nádobou s alkoholickým nápojem. Zjevným umožňováním konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí rozlévání alkoholických nápojů 

nebo výdej z otevřené láhve anebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem. 

 

 

Čl. 3 

Dětská hřiště a sportoviště 

Na všech veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích v obci určeným osobám 

mladším 18 let je kouření zakázáno. 

 

 

Čl. 4 

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

1) Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného 

prostranství v obci, které jsou uvedeny v příloze č. 1. OZV, která je nedílnou součástí 

vyhlášky.  

2) Na území obce Kačice se dále zakazuje požívání alkoholu na hřištích a v okruhu 50 m od 

budov a oplocení školních zařízení. 

 

 

Čl. 5 

Výjimky 

  

 Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na: 

a) prostory předzahrádek umístěných na dotčených prostranstvích u provozoven 

restauračního typu, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platným 

právním řádem, 

b) prostory u stánků s občerstvením provozovaným v souladu s platným právním 

řádem, 

c) dny 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku a Velikonoční pondělí, akce 

pořádané v obci uvedené v příloze č. 2. 
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Čl. 6 

Zákaz žebrání 

 

Na území obce se zakazuje žebrání na níže uvedených veřejných prostranstvích2: 

d) U mateřské a základní školy v okruhu 50 m od nich; 

e) U hřbitova v okruhu 50 m od něj; 

f)    U obchodů, restaurací, sokolovny, dětských hřišť, sportovišť, autobusové a 

železniční zastávky v okruhu 50 m od nich; 

g) Na veřejných prostranstvích: ulice Masarykova 

 

 

Čl. 7 

Omezení hlučných činností  

1) V době nočního klidu je na území obce Kačice každý povinen zachovávat klid a omezit 

hlučné projevy. 

2) Činnosti spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (sekaček na trávu, 

cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, pracovních strojů atd.), je možné vykonávat v 

pracovních dnech a o sobotách v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin a dále o nedělích, 

svátcích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 08:00 hodin do 20:00 

hodin. 

 

Čl. 8 

Vymezení nočního klidu 

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 2 do 6 hodin, a to v následujících případech: 

   a) v noci z 31. prosince na 1. ledna, 

b) v době konání každoročních zábav a plesů (reprezentační ples ZŠ a obce 

Kačice, sportovní ples, vítání nového školního roku, posvícenská zábava, 

mikulášská zábava), 

c) v době konání těchto tradičních slavností (masopust, velikonoční trhy, 

čarodějnice, pouťové slavnosti, vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu), 

d) v době konání těchto akcí regionálního významu (červnový hudební festival, 

oslavy výročí založení obce Kačice). 

 

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 bodech b, c, d této 
obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce 
minimálně 5 dnů před datem konání.  

 

 

 

 

                                                 
2
 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 9 

Zákaz používání zábavné pyrotechniky  

Používání zábavné pyrotechniky a dalších laser-show je zakázáno 150 m od paty 25 m 

vysokého komína, který je součástí č. p. 1 (bývalý Koulův mlýn) v období od března do září 

kalendářního roku. 

 

Čl. 10 

Obecní mobiliář 

 

Na veřejných prostranstvích dle přílohy č. 1 této vyhlášky je zakázána neoprávněná 

manipulace s obecním mobiliářem nebo jeho přemisťování či odstraňování (květníky, nádoby 

na odpady, lavičky, informační tabule, ukazatele, značky, vývěsky, vánoční výzdoba, 

zařízení sloužící k dětským hrám, zařízení sloužící k prostorovému členění prostranství nebo 

spoluvytvářející vzhled prostranství apod.). 

 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

  

1) Porušování této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle platných právních 

předpisů.  

2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Kačice 

č. 3/2015 o veřejném pořádku v obci, ze dne 4. 11. 2015. 

3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2017.  

 

 

 

 

         …..................................      ................................. 

       Ing. Mgr. Daniela Veselská           Libor Němeček 

              místostarostka                            starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2016 

Sejmuto z úřední desky dne:      02.01.2017 
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Příloha č. 1 k OZV č. 3/2016 

Veřejné prostranství se zákazem požívání alkoholických nápojů  

a jiných návykových látek 
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Příloha č. 2 k OZV č. 3/2016 

Seznam akcí pořádaných v obci, na které se nevztahuje  

zákaz požívání alkoholických nápojů 

 

 oslavy nového roku, 

 masopust, 

 reprezentační ples ZŠ a obce Kačice, 

 sportovní ples, 

 velikonoční trhy, 

 čarodějnice, 

 červnový hudební festival, 

 pouťové slavnosti, 

 vítání nového školního roku, 

 posvícenská zábava, 

 mikulášská zábava, 

 vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu, 

 oslavy výročí založení obce Kačice. 

 
 
 


