STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Obecně závazná vyhláška
č. 8/2017 o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné
Schváleno:

13.06.2017

Účinnost:

01.07.2017

Zpracovatel:

Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 13. 06. 2017 rozhodlo v souladu s § 10 písm. a),
c), d), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a dále § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších
předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Obecná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška ve věci samosprávné působnosti obce (dále jen vyhláška) stanoví práva
a povinnosti fyzických a právnických osob k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k
zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v
zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
Článek 2
Veřejný pořádek a čistota

2.1 Na veřejných prostranstvích, jimiž se rozumí všechna náměstí, chodníky, ulice, tržiště, veřejná
zeleň, parky a další prostory, které jsou přístupné každé osobě bez omezení, tedy všechny prostory
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví těchto prostorů, je zakázáno:
a) vjíždět motorovými vozidly na veřejnou zeleň mimo plochy, které jsou pro tento účel určeny,
b) vytrhávat rostliny, vyšlapávat pěšiny v travnatých plochách a poškozovat dřeviny, s výjimkou
povolených ořezů a pravidelné údržby,
c) zakládat ohně a stanovat (umístění stanu sloužícího ke hrám dětí do věku 18-ti let ve vnitrobloku
obytných domů a pouze v období letních prázdnin, je povoleno),
d) vylepovat plakáty, letáky a jiná oznámení mimo místa a plochy k tomu určené (vylepování
plakátů na městských výlepových plochách je možné pouze prostřednictvím městem určené
právnické osoby),
e) vstupovat do kašen nebo fontán, v těchto se koupat nebo je znečišťovat,
f)

použití zábavné pyrotechniky, vyjma dnů 30. dubna, dne 31. prosince a dne 1. ledna, kdy může
být zábavná pyrotechnika používána. Mimo tato povolená použití může dojít k odpalování
výrobků zábavné pyrotechniky na veřejném prostranství pouze na základě výjimky. O udělení
výjimky rozhoduje, na základě žádosti, podané nejméně 30 kalendářních dnů před pořádáním
odpalování, Magistrát města Karviné. Žadatelem může být jen osoba starší 18 let. V žádosti
žadatel uvede jméno, příjmení, bydliště, místo a čas použití zábavné pyrotechniky a kategorii
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zábavní pyrotechniky, která má být použita. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti
vyplývající z jiných právních předpisů.
g) žebrání. Žebráním ve smyslu této obecně závazné vyhlášky není:
−
−
−
−

vybírání peněžních prostředků v rámci veřejné sbírky uskutečňované v souladu s
příslušným právním předpisem,
shromažďování peněžních prostředků příslušníky církví a náboženských společností
registrovaných podle příslušného právního předpisu,
vybírání peněz studenty v souvislosti s ukončením školy (tzv. poslední zvonění),
vybírání peněz v souvislosti s pouliční uměleckou produkcí (hudební, divadelní apod.).

2.2 Průvodce psa je povinen
a) vodit psa na veřejném prostranství na vodítku nebo s nasazeným náhubkem vyjma veřejných
prostranství nacházejících se v lokalitách dle přílohy č. 1.
b) mít psa na vodítku a s nasazeným náhubkem (pokud to anatomie psa dovoluje) na náměstích,
letních a restauračních zahradách.
2.3 Zakazuje se vodit psy, kočky a jiná zvířata:
a) na dětská pískoviště a dětský mobiliář (skluzavky, kolotoče, meziblokové atrakce),
b) do prostoru dětských hřišť, školních hřišť a na veřejně přístupná sportoviště vnitrobloků
obytných domů (betonové stoly, basketbalová hřiště, herní zařízení pro děti, kontejnery pro
mobilní zeleň).
Tyto zákazy neplatí pro služební psy, vodící psy úplně nebo prakticky nevidomých občanů a
asistenční psy těžce zdravotně postižených občanů.
Článek 3
Kontrola
Dohled nad dodržováním povinností uvedených v této vyhlášce vykonávají strážníci Městské policie
Karviná.
Článek 4
Sankce
Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o zabezpečení čistoty a
veřejného pořádku na území města Karviné ze dne 13. 09. 2016.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Karviné dne 13. 06. 2017
usnesením č. 596 a nabývá účinnosti dne 01. 07. 2017.

Tomáš Hanzel v. r.
Primátor
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Příloha č. 1
Lokalita Staré Město – podél pravého břehu řeky Olše
Lokalita Doly – lokalita „U Františky“ (za hřbitovem)
Lokalita Lázně Darkov – lokalita „V Dubinách“
Lokalita Lázně Darkov – lokalita „Darkovský Dvůr“
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