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OBEC TUCHLOVICE
Obecně závazná vyhláška
Obce Tuchlovice č. 04/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci
Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. Z06-7c/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Předmět a cíl
1) Předmětem a cílem této obecně závazné vyhlášky 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.
2) Za tyto činností se považuje:
- hudebních produkce živé a reprodukované hudby na veřejném prostranství na
místech, která nejsou určena pro jejich pořádání,
- konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,
- používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu,
- používáním zábavní pyrotechniky
Čl. II
Místa a čas pro konání vymezených činností spojených s hudební produkcí
živé a reprodukované hudby
Hudební produkci živé a reprodukované hudby je dovoleno vykonávat na veřejných
prostranstvích v době od 8:00 do 22:00 hodin, a to pouze při akcích, které jsou uvedeny
v příloze č. 2. Vymezená veřejná prostranství dle tohoto článku jsou uvedena jmenovitě
i graficky v příloze č. 1. Přílohy č. 1 a č. 2 tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. III
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1) Konzumace alkoholických nápojů je zakázána na veřejných prostranstvích,
uvedených jmenovitě i graficky v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
2) Zákaz uvedený v odst. 1, tohoto článku se nevztahuje na restaurační předzahrádky
a akce pořádané v obci uvedené v příloze č. 2.
Čl. IV
Omezující opatření pro používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou
denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době
od 12:00 do 22:00 veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
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Čl. V
Vymezení veřejných prostranství a času pro používání zábavní pyrotechniky
Činnost uvedenou v tomto článku tj. manipulaci s volně prodejnou zábavní pyrotechnikou
1. a 2. třídy na veřejných prostranstvích a v areálech, které jsou uvedeny jmenovitě
v příloze č. 3 je možno vykonávat:
1) bez omezení v noci z 31. prosince na 1. ledna;
2) pouze na náměstí v Tuchlovicích a přilehlých pozemcích na p.č.1316/1 a 1300/1, dále
na návsi v Srbech a přilehlých pozemcích na p.č. 12,13, 156 a 20 m kolem restaurace
Racek, a to v době konání tradičních akcí pořádaných v obci, které jsou uvedeny
v příloze č. 2, a to od 16:00 do 22:00 hodin.
3) v areálech, které jsou uvedeny jmenovitě v příloze č. 3, pouze za předpokladu udělení
výjimky
Čl. VI
Udělování výjimek
1) Starosta/ka obce může na základě žádosti udělit výjimku z omezení stanovené v této
obecně závazné vyhlášce.
2) Žádost o výjimku musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)

jméno, příjmení nebo název, pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační číslo,
označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
počet členů pořadatelské služby.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2008 o
zajištění veřejného pořádku v obci ze dne 15. 4. 2008 dále se ruší obecně závazná
vyhláška č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
ze dne 17. 12. 2008 a obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů, hracích
videoterminálů a rulet zakázáno ze dne 17. 12. 2008.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce.

..............................
Iva Pencová, místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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..................................
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta
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Mgr.
Jaroslav
Pošta

Digitálně
podepsal Mgr.
Jaroslav Pošta
Datum:
2016.12.20
09:20:16 +01'00'

tel.: 312 657 020
e-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz
datová schránka: j6tbsyq

Obec Tuchlovice
U Staré školy 83
273 02 Tuchlovice

www.ou-tuchlovice.cz

___________________________________________________________________________

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce
Mapa se jmenovitým i grafickým znázorněním veřejných prostranství

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce
Seznam akcí pořádaných v obci:
-

-

rozsvícení vánočního stromu (první adventní víkend – sobota i neděle)
oslavy Silvestra a Nového roku
školní Jarmark
Velikonoční pondělí
Pálení čarodějnic
Tuchlovická pouť - Středočeský folklorní festival
Tuchlovický hudební podzim
Havelské posvícení
Masopust, vítání jara a podobné tradiční akce obce

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce
-

areál
areál
areál
areál
areál
areál

Letního kina Tuchlovice
Základní a Mateřské školy Tuchlovice
TJ Tuchlovice
Volejbalového klubu Tuchlovice
AFK Tuchlovice
Kynologického oddílu Tuchlovice
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