Včetně úpravy od 1.10.2016
MĚSTO CHODOV
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 4/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a čistoty veřejných prostranství
1. změna: OZV 2/2016 – účinnost od 1.10.2016
Zastupitelstvo města Chodova, v souladu s § 10 písm. a), b), c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Vymezení základních pojmů
1.

Současně zastavěným územím města se rozumí část správního území města vymezená
v platném územním plánu města, tato je vyznačena v příloze č.1 této vyhlášky.

2. Správním územím města Chodov je území skládající se z katastrálních území: Dolní Chodov a
Stará Chodovská.
3.

Kašna s fontánou je vodním prvkem, umístěným na náměstí Staroměstské ulice v Chodově, který
je dekorativním zařízením sloužícím potřebám veřejnosti určeným k doplnění oddechové zóny pro
občany a návštěvníky města.

4.

Noční klid je dobou od 22:00 hodin do 06:00 hodin.

5. Plakátováním je pro potřebu této vyhlášky výlep letáků, inzerátů, reklam, plakátů a jiných zpráv a
dále také upevňování mobilních zařízení, sloužících jako nosič pro výlep uvedených typů zpráv, a
jiných reklamních poutačů (dále jen „plakátování“).
6. K zajištění ochrany veřejného pořádku na území města se vymezují činnosti, které narušují
veřejný pořádek ve městě Chodov nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku:
a)

rušení nočního klidu,

b)

používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení,

c)

používání pyrotechnických výrobků

d)

nabízení, sjednávání, provozování a využívání sexuálních služeb

e)

plakátování na jiných než vymezených plakátovacích plochách

Čl. 2
Omezení činností
1.

V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

2.

O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním
strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod. provádět pouze v době od 8 hodin do 19 hodin.

3.

Organizátoři veřejnosti přístupných společenských a sportovních akcí konaných na venkovních
prostranstvích jsou povinni tyto ukončit do 22:00 hodin.

Čl. 3
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství1)
1.

Používání pyrotechnických výrobků se zakazuje na veřejném prostranství v současně zastavěném
území města. Ve dnech 31.12. od 22:00 hod a 1.1. do 02:00 hod. kalendářního roku se používání
pyrotechnických výrobků na veřejném prostranství v současně zastavěném území města povoluje.

2. Na celém správním území města se zakazuje nabízení, sjednávání, provozování a využívání
sexuálních služeb.
3. Zakazuje se vstup osob a zvířat, vnášení a vhazování různých předmětů, vlévání tekutin do kašny
s fontánou, uvedené v ust. Čl. 1 odst. 3) této obecně závazné vyhlášky, či jiné její znečišťování.
Čl. 4
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch v majetku města
1. Vymezení plakátovacích ploch v majetku města:
a) Plakátovací plochy, plošné nebo válcové, jsou umístěny v ulicích:
Tovární (naproti poliklinice a na autobusovém nádraží)
Školní (naproti škole)
U Koupaliště
Husova ulice (u pošty)
nám. ČSM
Nádražní (u nádraží)
U Porcelánky (Luna)
b) Mobilní plakátovací plochy na sloupech veřejného osvětlení.
2.

Povinnosti k užívání plakátovacích ploch v majetku města:
a) Plakátování na plakátovacích plochách uvedených v odst. 1 písm. a) zajišťuje pouze městem
pověřená právnická osoba, Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., se sídlem
náměstí ČSM 1022, Chodov, která tyto plochy také spravuje.
b) Plakátování na mobilních plakátovacích plochách, uvedených v odst. 1 písm. b) zajišťuje
pouze městem pověřená právnická osoba, Chodovské technicko-ekologické služby, s.r.o., se
sídlem U Porcelánky 212, Chodov.
c) Požadavky na zajištění plakátování na plakátovacích plochách předkládá žadatel přímo
organizaci uvedené tomto odstavci pod písm. a) nebo b).
d) Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informace či pozvánky na konání sportovních,
kulturních, společenských, prodejních a politických akcí.
e) Plakátování zajišťované jinými osobami, zveřejňování jiných informací než uvedených v této
vyhlášce a na jiných plochách a zařízeních v majetku města je zakázáno.
f) Plakátování se zakazuje na ostatních veřejných plochách v majetku města a na zařízení obce
sloužící potřebám veřejnosti (např. autobusové zastávky, odpadkové koše, úřední deska,
informační tabule, dopravní značení, zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod.). Umístit
reklamy na zařízení uvedená v tomto bodě lze pouze se souhlasem vlastníka nebo správce.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška je vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chodov
č. 7Z-117-2011 ze dne 13.12.2011 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Josef Hora
starosta města

Patrik Pizinger
místostarosta

Vyvěšeno dne: 14.12.2011
Sejmuto z úřední desky dne:

2) § 122, 126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů

