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             OBECN�  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA 
M�STA  LUHA�OVICE 

�. 1/1999 
            

O místních záležitostech ve�ejného po�ádku 
 

M�stské  zastupitelstvo v Luha�ovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením § 14, 
odst. 1, písm. i),  § 16, odst. 1 a 2, § 36 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona �. 367/1990 Sb., o 
obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  tuto obecn� závaznou vyhlášku: 

 

�ÁST 1 
 

Úvodní ustanovení 

 

�l. I. 
 

Ve�ejný po�ádek 

Ve�ejným po�ádkem se rozumí takový stav života m�sta, který není narušován jednáním 
fyzických a právnických osob v rozporu s obecn� platnými právními p�edpisy a obecn� 
uznávanými pravidly klidného a spo�ádaného ob�anského soužití. Ú�elem této obecn� 
závazné vyhlášky je chránit ve�ejný po�ádek na území M�sta Luha�ovice ( k.ú. Luha�ovice, 
k..ú. Kladná – Žilín, k.ú. Polichno. k. ú. �etechov ), dále jen „m�sto“. 

 

�l. II. 

 

Definice pojm� 

1) Ve�ejným prostranstvím se pro ú�ely této vyhlášky rozumí místa,  která jsou p�ístupna 
každému bez omezení a slouží obecnému užívání,  a to bez možnosti jakýchkoliv 
omezujících zásah� ze strany vlastník� t�chto míst. 

2)  Za ve�ejná prostranství se považují: 

a. láze�ské pásmo a/ a b/ vymezené Láze�ským statutem ze dne 18.1.1956 (  p�íloha �. 1 
této obecn� závazné vyhlášky ) 

b. sídlišt� a ulice ( t�ídy) na území M�sta Luha�ovice  

c. park U zámku, pietní park ul. Ludkovická, Nový h�bitov, Jezírko lásky 

d. sportovní areál Radost, sportovní h�išt� ve m�st� 

e. zna�ené trasy terénní lé�by vyzna�ené v map�, která je p�ílohou �. 2 této obecn� 
závazné vyhlášky 

f. ve�ejná zele� 

g. místní komunikace a silnice. 
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3) Ve�ejnou zelení se pro ú�ely této vyhlášky rozumí všechny pozemky v zastav�né �ásti        
m�sta, která jsou využívány pro uli�ní a sídlištní zele�, parky a jiné plochy funk�ní a   
rekrea�ní zelen� a samostatn� rostoucí stromy a ke�e.  

4) Zvláštním užíváním ve�ejného prostranství se rozumí umíst�ní za�ízení sloužících k 
poskytování služeb, umíst�ní stavebních, prodejních nebo reklamních za�ízení, za�ízení 
cirkus�, lunapark� a jiných obdobných atrakcí, umíst�ní skládek,  vyhrazení trvalého 
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a pro 
pot�eby tvorby filmových a televizních d�l.1) 

5) Držitelem zví�ete se pro ú�ely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která v rozhodný 
okamžik má zví�e ve své pé�i. Nap�. jde o osobu, která ven�í svého nebo cizího psa, 
jezdec na koni atd. 

 

�ÁST 2 
 

Udržování �istoty ve m�st� 
 

�l. III. 

      

Udržování �istoty ve�ejných prostranství 

1) V zájmu zdraví a bezpe�nosti ob�an� i  zlepšení vzhledu m�sta je zakázáno zne�iš�ovat     
ve�ejná prostranství.  

2) Vlastník  nemovitosti, která  v zastav�né území m�sta hrani�í se silnicí nebo s místní 
komunikací, je  povinen odstranit závadu na p�ilehlém chodníku vzniklou v d�sledku 
zne�išt�ní v�as a �ádn� pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu 
odstranit. . �išt�ním chodník� se rozumí nap�. zametání a kropení, odstra�ování bláta, 
odpadk� a jiných ne�istot.  

3) Ve M�st�  Luha�ovice je  zakázána jízda  vozidel, která  jsou zne�išt�na  nad obvyklou 
míru a  vozidel, která  sama nebo  svým nákladem  zne�iš�ují  vozovku. Vozidla musí být     
zbavena ne�istot ješt� p�ed  vjezdem na vozovku pozemní a místní komunikace. Ú�astníci  
provozu nesmí ani jinak zp�sobovat zne�išt�ní, zejména  složením  materiálu, bláta nebo 
smetk�. Jsou povinni umož�ovat �išt�ní ve�ejných prostranství a odvoz odpadk�. 

4) Dopravovaný náklad musí být zabezpe�en tak, aby rozprašováním, rozsypáváním nebo  
odkapáváním nezne�iš�oval vozovku  nebo ovzduší. Dokonale musejí být zabezpe�eny 
sypké hmoty, kovové t�ísky, seno, sláma,   piliny,  odpadové   d�evo,  odpadový   papír  a  
podobné materiály.  P�eprava  kostí,  mrvy,  kuchy�ských  odpad� a jiných materiál�, 
které obt�žují okolí zápachem, smí být provád�na jen v uzav�ených  nádobách  anebo  
vozidlech s plachtou, kterou musí být náklad p�ikryt. 

5) Zjistí-li �idi�  závadu na  vozidle nebo  nákladu, která m�že vést ke zne�išt�ní ve�ejných        
prostranství, je povinen tuto závadu neprodlen� odstranit. Zárove� je povinen u�init  
všechna opat�ení, aby zne�iš�ování ve�ejného prostranství  bylo omezeno na nejmenší 
míru a již vzniklé zne�išt�ní ihned odstran�no. 
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�l. IV. 

    Ve�ejná zele� 
 

1) Vlastníci, správci nebo uživatelé pozemk�, na nichž se nachází ve�ejná zele�, jsou 
povinni zabezpe�it pravidelnou údržbu zelen�.  

 
2) Z d�vodu ochrany ve�ejné zelen� je zakázáno:  

a. vyšlapávat stezky mimo zpevn�né plochy  
b. poškozovat a zne�iš�ovat ji jakýmkoliv zp�sobem  
c. vjížd�t motorovými vozidly na plochy ve�ejné zelen� (s výjimkou vozidel 

ur�ených k údržb� zelen�)  
d. provozovat na ve�ejné zeleni sportovní, kulturní a zábavní �innost, pokud to 

není v souladu s ú�elem, kterému p�edm�tné plochy slouží nebo nejde o 
vyjímku podle �l. X. této vyhlášky 

e. umís�ovat plakáty a r�zná oznámení nebo reklamy na  stromy 
f. vypalovat staré trávy a zakládat ohn� 
 

3) Veškeré zásahy do ve�ejné zelen� musí být povoleny m�stem.  

 

�l. V. 
 

Podmínky   pro   n�které   druhy   zvláštního  užívání  ve�ejného prostranství 

1) Používat ve�ejná prostranství k zvláštnímu ú�elu lze jen na základ� povolení vydaného 
M�stem Luha�ovice.  Zvláštní uživatel ve�ejných prostranství je povinen:  

a. zabránit poškození ve�ejného prostranství, zelen� a jeho za�ízení  
b. ihned po skon�ení užívání uvést ve�ejné prostranství do p�vodního stavu  

 
2) Zvláštní užívání ve�ejného prostranství, tj. užívání ve�ejného prostranství zp�sobem 

uvedeným v �l II. odst. 4 této vyhlášky, je p�ípustné pouze po vydání povolení k 
zvláštnímu užívání ve�ejného prostranství, o které jsou jeho uživatelé povinni požádat 
p�ed jeho zapo�etím  M�sto Luha�ovice.  

3) Uživatel je povinen v žádosti sd�lit zejména své p�íjmení, jméno nebo název právnické 
osoby, bydlišt� nebo sídlo, místo, rozsah (v m2), dobu zvláštního užívání ve�ejného 
prostranství a ú�el, pro který chce užívat ve�ejné prostranství. Výši místního poplatku za 
užívání ve�ejného prostranství, náležitosti povolení užívání ve�ejného prostranství a 
podmínky, za kterých je možné zvláštního užívání ve�ejného prostranství, stanoví obecn� 
závazná vyhláška o místních poplatcích.  

4) Uživatel je povinen do stanoveného termínu použité ve�ejné prostranství uvést do 
p�vodního stavu, pokud nebude dohodnuto jinak a p�edat pov��enému pracovníkovi 
M�sta Luha�ovice.  

5) O p�ípadné prodloužení doby zvláštního užívání ve�ejného prostranství je jeho uživatel 
povinen požádat nejpozd�ji v den, kdy kon�í platnost p�vodn� vydaného povolení, 
p�i�emž sm�rodatné je datum doru�ení žádosti o prodloužení.  

6) Pokud nejde  o za�ízení staveništ�, musí být  stavební hmoty a jiný materiál p�ivezen  
bezprost�edn� p�ed zapracováním, stavební su�  musí  být odvážena denn�. Stavební 
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organizace je povinna ihned po skon�ení stavebních  prací uvést ve�ejné prostranství do 
p�vodního stavu. 

7) Pokud bylo na základ� povolení p�íslušného orgánu  vybudováno za�ízení staveništ�, je 
ten, kdo jej vybudoval, povinen po uplynutí doby, na kterou bylo povoleno, ve�ejné 
prostranství p�edat v p�vodním stavu.   

 

�l. VI. 
 

Odpov�dnost za �išt�ní ve�ejného prostranství 

1)  Za  �istotu, �išt�ní  a udržování ve�ejného prostranství a  ve�ejné  zelen� odpovídají     
subjekty, kterým  náleží  správa  ve�ejného  prostranství,  resp. jimž bylo sv��eno ve�ejné 
prostranství do užívání. 

2) Subjekty odpov�dné za �istotu  a �išt�ní ve�ejného prostranství jsou povinny zejména: 

 a.    zajiš�ovat pravidelná �išt�ní ve�ejného prostranství, se�ení travnatých ploch, hubení   

        plevele a další údržbu ve�ejné zelen� 

 b.   opat�it  dostate�ný  po�et  sb�rných nádob na odpad z ve�ejného prostranství,  

        pravideln�  je vyprazd�ovat a pe�ovat o jejich udržování 

 c.    �išt�ní  ve�ejného  prostranství  zajiš�ovat  tak,  aby  byli uživatelé ve�ejného  

        prostranství co nejmén� obt�žováni. 
 
 

�l. VII. 
 

                                        Užívání ostatních prostranství 
 

Vlastníci, správci a uživatelé nemovitostí a pozemk� na území m�sta jsou povinni tyto 
udržovat v �ádném technickém stavu, zvlášt� zajiš�ovat jejich pr�b�žné �išt�ní, údržbu, 
zvelebování. Pokud jsou jejich plochy p�ístupny pohledem ve�ejnosti, jsou povinni je 
udržovat v estetickém stavu.  
 
 

�ÁST 3 
 

Omezující opat�ení k zabezpe�ení místních záležitostí ve�ejného po�ádku 

 

�l. VIII. 
 

Pohyb zví�at po ve�ejném prostranství 

1) Na ve�ejných prostranstvích, ve  spole�ných   prostorách objekt� a obytných  dom� musí 
držitel zabezpe�it zví�e tak, aby  neomezilo nebo neohrozilo jiné ob�any. Na ve�ejném 
prostranství je nutno vodit psy na vodítku, v dopravních prost�edcích a v uzav�ených 
prostorech na vodítku a s náhubkem. 

2) Pohyb ps� na ve�ejných prostranstvích je možný, za podmínek stanovených v odstavci 1, 
jen s viditeln� umíst�nou známkou s registra�ním �íslem (známku po registraci psa a 
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zaplacení místního poplatku, vlastníkovi, který má trvalé bydlišt� v Luha�ovicích, vydá 
finan�ní odbor a správy majetku M�sta Luha�ovice). 

3) Na ve�ejném prostranství je zakázáno: 

a. p�ivád�t nebo p�inášet zví�ata,   kde  si obvykle hrají d�ti 

b. vodit zví�ata do prodejen  potravin  

c. provád�t výcvik zví�at 

d. nechat voln� pohybovat zví�ata. 

4) Držitel zví�ete musí dbát,  aby zví�e nezne�iš�ovalo spole�né  prostory obytných dom�, 
objekt�, ve�ejných  prostranství a  za�ízení,  aby nepoškozovalo kv�tinové záhonky a 
trávníky. V p�ípad� zne�išt�ní ve�ejného prostranství exkrementy je držitel zví�ete 
povinen ihned takové zne�išt�ní odstranit.  

5) Ve vnit�ních láze�ských územích  a) a b) vymezených v Láze�ském statutu nesmí být 
chována domácí zví�ata, zejména skot, vep�i, dr�bež, psi a ko�ky. 

 
 

�l. IX. 
 
Krom� obecných ustanovení uvedených v �ásti druhé této vyhlášky, která se týká i zelen�, je 
zakázáno krom� m�stem pro to vyhrazených míst  intenzivní a opakované pojížd�ní na 
skateboardu, kole�kových bruslích apod. po ve�ejných prostranstvích a komunikacích.  
Zakazuje se k trénování na skateboardu, kole�kových bruslích apod. využívat jakýchkoli 
ve�ejn� prosp�šných za�ízení a poškozování cizího majetku. 
Jednorázový pr�jezd  je možný za podmínek: 
- rychlostí ch�ze, tj. ne rychleji než okolo jdoucí chodci, 
- skateboardist�m apod. se zakazuje ohrozit a omezit provoz chodc�. 
 
 

�ÁST 4  

 

Záv�re�ná ustanovení 

 

�l. X. 

Vyjímky 

Vyjímky z uplat�ování této vyhlášky ud�luje na základ� písemné žádosti pro ur�ité území 
m�sta nebo pro ur�ité osoby M�sto Luha�ovice, a to pouze v od�vodn�ných p�ípadech. 
 

 
�l. XI. 

 
Kontrola a sankce 

 
1) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí M�stská policie Luha�ovice. 
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2) Porušování ustanovení této vyhlášky bude sankcionováno podle zvláštních právních 
p�edpis�. 2) 

 
 
 

�l. XII. 
 

             Zrušovací ustanovení 

Touto obecn� závaznou vyhláškou se ruší  obecn� závazná vyhláška  �. 13/1992 O dodržování 
ve�ejného po�ádku, vyhláška �. 6/1998, kterou se m�ní obecn� závazná vyhláška �. 13/1992 a 
obecn� závazná vyhláška �. 4/1996 O zákazu prodeje zboží, výrobk� a služeb ve vnit�ním 
láze�ském území M�sta Luha�ovice a v �ásti ulice Masarykova  ( po knihovnu). 
 
 

�l. XIII. 
 

Ú�innost 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1. 7. 1999. 

 

 

 

 

     Ing. Bohuslav Marhoul  

starosta m�sta 

 

 

 

 

     Mgr. Marcela Honajzrová 

zástupce starosty 

 

 

1) Zákon o místních poplatcích �. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 

2) Zákon �. 200/1990 Sb., o p�estupcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  

Zákon �. 367/1990 Sb., o obcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

 

 

Vyv�šeno dne: …… 

Sejmuto dne: ……. 
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P�íloha �. 1 vyhlášky �. 1/1999 o místních záležitostech ve�ejného po�ádku: 

Vnit�ní  láze�ské území  a/ je  území, na  n�mž jsou  soust�ed�na za�ízení,  jež  slouží  
bezprost�edn�  láze�skému  provozu, je to území,  jehož hranice  na severu  jde od  domu 
Kubá�  p�i silnici Luha�ovice - Pozlovice sm�rem jihozápadním  na roh lesa, odtud po jeho 
jihovýchodním okraji a dále  linií jihozápadním sm�rem až ke kót� 354, odtud pokra�uje 
jihovýchodn� po polní cest� k západnímu okraji Láze�ského  lesa, k hranici  pozemku vily 
Romana,  dále po cest� nad  vilou Romanou až  ke schod�m u  vily Anita, po  t�chto schodech  
dol� až  k cest�  pod vilou  Anita a  po této  cest� ke Kamennému k�ížku,  dále po kamenných 
schodech  a odtud po silnici p�es  �eku  Š�ávnici,  za  mostem  �eky  Š�ávnice  jde hranice po 
západní  stran�  pozemku  Elektrárny   k  jižnímu  okraji  tohoto pozemku, dále po východní 
hranici  pozemku až k silnici vedoucí k M�stskému nám�stí,  pokra�uje bo�ní uli�kou  k 
M�stskému nám�stí, odtud p�es silnici do uli�ky podél objektu Milice k vile Božit� a odtud 
sm�rem  jihovýchodním ke k�ižovatce  lesních cest, od  této k�ižovatky pokra�uje  po cest� 
150 m,  na to se obrací  k severu, jde k domu �.p. 232, vede uli�kou ke k�ižovatce s ulicí 
jdoucí do Solných potok� a po této ulici  jde k vile Záluží, od vily Záluží jde  hranice p�írodní  
roklí severovýchodn�  k okraji  lesa, dále sm�rem severním po kraji lesa  až ke k�ižovatce 
lesních p�šin nad Barandovem, kde odbo�uje lesním pr�sekem sm�rem severovýchodním k 
potoku  Gáborka, pokra�uje  po cest�  p�i pravém  b�ehu potoka ke k�ižovatce se silnicí 
Luha�ovice -  Dolní Lhota, jde dále po této silnici  sm�rem  severním  až  po  hranici  katastru 
Luha�ovice - Pozlovice, odtud  polní cestou západním  sm�rem k �ece  Š�ávnici, kterou 
p�ekra�uje a jde k Jánskému mlýnu, dále po spojovací cest� k vile Samorostlá  a odtud po 
hranici  katastru k okresní silnici za d�m Kubá�. 

 
Vnit�ní láze�ské území b/ sloužící pro ubytování obyvatelstva láze�ského místa, dále pro 
ubytování nemocných a návšt�vník� lázní a pro ú�ely rekrea�ní a t�locvi�né, které se 
soust�edí p�edevším v okolí Údolní p�ehrady; je to území, jehož jižní �ást jde od k�ižovatky 
polní cesty s cestou  lesní u koty 354; hranice jde dále sm�rem jihozápadním, pokra�uje po 
severní hranici pozemk� parc. �. 767, 766, odtud jihozápadním sm�rem k mostku p�es �eku 
Š�ávnici, kterou p�ekra�uje u pozemku parc. �. 314, jde uli�kou k státní silnici Luha�ovice – 
Uh. Brod a po ní sm�rem východním k domu �p. 125, dále jihovýchodním sm�rem 
k východnímu cípu zahrady �p. 322, odtud sm�rem  východním až na kotu 390;  od této koty 
jde hranice do rohu lesa, pokra�uje po západním okraji lesa severním sm�rem ke kot� 305 a 
odtud po okraji lesa sm�rem severním ke konci p�írodní rokle, kde navazuje na vnit�ní 
láze�ské území a); severní �ást území navazuje na vnit�ní láze�ské území a) u k�ižovatky 
lesních cest u potoka Gáborky, jde sm�rem severovýchodním až ke k�ižovatce dvou lesních 
cest a odtud pokra�uje po lesní cest� severním sm�rem až ke státní silnici na Petr�vku; po 
státní silnici jde dále sm�rem severozápadním na k�ižovatku státních silnic, dále po silnici 
severovýchodn� až na hranici okresu p�i vile Lipská, odtud jde sm�rem ke k�ižovatce s obecní 
cestou Pozlovice – P�ehrada, po této cest� sm�rem k Pozlovicím, p�ed obcí Pozlovice se 
uhýbá na jihozápad, jde po h�ebenu svahu nad P�ehradou až k Bílému k�íži na kotu 329, a 
odtud polní cestou k okresní silnici Luha�ovice – Pozlovice, a pokra�uje lesní cestou jižním 
sm�rem až na hranici vnit�ního láze�ského území a); 

 
 
 


