OBEC HORNÍ MARŠOV
Obecně závazná vyhláška č. 02/2004
ze dne 2.9.2004
o opatřeních k zabezpečení veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Horní Maršov se usneslo na základě § 10 písm. a), b), a d) a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na této obecně závazné
vyhlášce o opatřeních k zabezpečení veřejného pořádku
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje opatření k zajištění veřejného
pořádku.
(2) Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které trvale bydlí na území obce Horní
Maršov nebo se na jeho území jinak zdržují. Také pro všechny právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání, které působí na území obce Horní Maršov.
(3) Veřejným prostranstvím, ve smyslu této vyhlášky, se rozumí pozemní komunikace (silnice,
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, včetně odpočívek, přidružených
a přídatných pruhů, chodníků a veřejných parkovišť a obratišť), náměstí, veřejná zeleň,
parky, lávky, proluky a průchody, schodiště a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Článek 2
Povinnosti držitelů psů
(1) Na území obce Horní Maršov je zakázáno vstupovat se psy:
a) na pozemek Základní školy a Mateřské školy,
b) na dětské hřiště,
c) na hřbitov.
(2) Na území obce Horní Maršov je zakázáno ponechat volně pobíhat psy:
a) na silnicích a místních komunikacích,
b) před prodejnami potravin,
c) na veřejném prostranství
d) v parcích,
e) na náměstí, před školou, mateřskou školou a školní družinou.
Článek 3
Kontrola a sankce
(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštních předpisů.1)
(2) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky a ukládání sankcí za porušení této vyhlášky jsou
oprávněny provádět:
a) pověření pracovníci Obecního úřadu Horní Maršov,
b) strážníci městské policie.
1)) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.září 2004.

V Horním Maršově, dne 2.9.2004

______________________
starosta

______________________
místostarosta

