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Obecnèz6vazn6vyhló5kaè..112007
o zaji5tovónía ochranéveiejnéhnrpoÌédku
ZastupitelstvoobceViesové na svémzasediinídne25.1.2007
schvólilo, na zókladèustanovení$10 a $8a odst.2) písm.i) zétkona
é.12812800Sb. o obcích,ve znéní pozdèjSíchpÌedpisú,fiani teto
obecnézÍwazne r,yhlóSkyobce VÍesovó o zaj, Stènía ochranéveÍejného
Poiódku:
Òr. t
Úvodní ustanovení
Tato obecné z6vazn6vyhlóSka(délejen vyhlÉiSka):
1. uklé&i povinnosti t;:
píi poÍódóní veÍejnosti pfístupnich sportownícha kulturních akcí,
vòetnàétaneòníchzàbava diskoték
2.stanovípravidlapro pohyb psù v souladus g24 zàk.246/1992Sb.
na ochranu zviiat proti t1'rríní

cl.2
Vymezenízókladních pojmú
Pro úòely této ryhlóSky se rozumí
Veiejnfm prostranstvím2)
V5echruyulice, chodníky, veiejnó zelei.,a dal5í prostory piístupné
kaZdérmuomezení,tedy slouZícíobecnému,uZívóní,atobez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.

Ót.:
Podmínlry pro poiódóní veÍejnosti pÍístupnych akcí
1. Pfi poÍódóní veiejnosti pÍístupnych sportovních a kultumích akcí
vóetr*ètaneèníchzétbava diskoték konanych mimo stavbyuròené
k tomuto úòelu kolaudaònímrozhodnutím dle zvló5tníhozókona3)
je poÍadatel Òiprovozovatelpovinen nejpozdèji 7 kalendéÍníchdnù
pied jejim konóním písemnè oznétmitobci. V písemnémoznómeníuvede:
a)- podrnikatelprévnické osoba - obchodnífirmu v souladus obchodním
rejstffkem nebo nózev,jde-linapÍ.o obòanskésdruZení,dóleIC a sídlo,
próvnickà osoba zapsan6,
do obchodníhorejstffku piiloZí aktuélní úpis
z obchadního rejstÌíku
- podnikatel f_vzickóosoba- jméno a piíjmení, IÒ, trvalí pob1.f.apÌiloZí
pÍísluSryi Zivnostenskylist
- frzické osoba- jméno a piíjmení, datum narození, trvaly pobyt
b) dal5í néleZitosti oznémení- obsahovézamèÍení akce, místo poiódóní a
jeho kapacita, òaskonóní (zahajenía ukonòení).
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Zmény údajù uvedmrfch v oznómeníje poiadatelpovinemrsdèlit neprodlenè
v místèpodóníoznémení.
2. Poiadatelòi provozovatelakceje povinen zajistitÍódnètoznaÒenou
poiadatelskousluàhu po celou dobu konóníakce.
3.Bod 1 se nelfké veÈ,ejnostipÍístupnych sportovnícha ku&turníchakcí
vòetnètaneòníchz&av a diskoték konanych mimo stavQyuròené
k tomuto úÒelukolaudaÒnímrozhodnutím dle zvlóStníhozókona 3)
je-li poiadatelemòi provozovatelemObecViesovó(piípjejí komiseòi vybory).

cl.4
Pohyb psù
1. Je zakàzétno
nechatvolnè pobíhatpsy na veiejnémprostranstvís r,^-fjimkou
vymezenfch prostw pro volné pobíhaní psù na pozemcíeh ve vlastnictví
Sokolovskéuhelné*próvnínóstupcea.s.v katastrólnímúaemí Viesovó
- pozemkovóparcela Ò.18 o qiméÍe 18401m2.Yymezeny prostorpro
volné pobíhónípsù;ie oznaÒenna pffsluiné òóstimapy katastrólního
území VÍesovó s bmevnym odli5ením vymezenéhopozernku, a to jako
pÍíloha této ryhléSky. Vstup na\rymezenypozemekz veÉejnèpÌístupnych
komunikací a pozernkù obce Viesové oznaéíviditelnou tabulí s népisem
obceViesovó"
,,Yymezenyprostor pro volné pobíhónípsù dle AZV é,.1J2007
2.Doprovínející osobaje povinné na veÍejnéprostranství,kde je zakéu:éno
volné
pobíhànípsù, zabezpeÒitpsa vedením na vodítku.

ót.s
Kontrola, sankce
i. PoruSovóní
tétoryhlé5kysepostihujepodlezvlóStních
prÍedpisù
+;.

Òt.o
Zru5ovacíustanovení
Touto obecní zitvaznauryhióSkou se zruSujeobecnè zénaxútvyhléSkaó.V2002
o òistotéa veiejnémupoÍódku.
Tato vyhléSkanabyvà úóinnostidne 1. 9.2007

Ve VÌesovedne25.7.2007

Seimuto dne:
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