MĚsTYs LÁzNĚ ToUŠEŇ

oBEcNĚ ZÁVAZNÁ VYIILÁŠKA

č.12009

o v.řÓjlén pořádk{' opa.ř€ní k i€ho ab€zpečeDí a čistotěds úzení m&tyse
zlstupilelstvo měsqse t.áaě Toušeň9 na svém^edá!i .!ne25.3' 2009 us.senÍn č' 2/2009
U$slo vydatna álládě $ l0 pisn' a) ! $ 84 odst.2 pism-!) zákoía č']28/2000sb', o ob.ich
(obeú ŽiíÉtri).ve 2íěn' pozdějšichpiedpisů.s ust' 0 24 odsl. 2) zátoú č.24611992sb-. .a
ocnreu ?íiEt poti t)iránI've aěni lozdějšichpiedpisú.lulo obŇně ávmou ry álku:

ČÚ!.k r

zÁkhdni Nt!úov€í|
l']'

Tato i}bláškí upÉvujep'{va a povinlosti všmhszi.kých o$b. kďé s t.vále nebo
nebovl.íni čiuživaji na 'izeni městys
dočdíězóžuji na úemi něsty* Láaě TouŠeň,
nenoYilost.dál€ podnikalelů
a práWjďých Ósob'jeíŽ zde aval9 .ebo doósíě v,aíej i svou
čiúost,|1€É Aanuje neboby nob]a bá.Isout do v€iejn:ho poúdlQá čislotyměs!6e

]'2.

sercmi jeji ka&sftilnl Ú,mi'
Úz€míh něst'ý Láaě ToUšeň

1'3.

Ó ávolii postředije loutoqhl&lou Ulnv€n zpúsoba postÚppň zjišťovátri
v ájnu péče
pořádku'
v€řejného
čistotya vzbleduveřejnýh posEatstÝj na celénúumíměs9šeLáaě
Toušeň'vsouIadu* Yšmb*.ýfu ájnen @ !ó'€ní a ochmú velej.éno Poiádku
v něíysi sé ímonji touto l'y áštou opatř.nl. jejiciž úěelen je ajiíir zdmvi a
bezpečnost
osb a ocnnfuitmjetek a veřejíýpÓřádekv něstysi'

i.4,

Ťaloob*dě ávmá lyhláškástalovi plavidlapm pohybpsúna v€ř€jném pfustraísrvt.

1 . 5 . Talo obeíě áv@' ry jška slalowj€. kteé čiÚosli' jenŽ by nohly naí'šil veřejný
poiád€k vnéstysi nebo bý vrczporu sdob4ýni núvy' ocbfuou bezPeóÍosti,z&avi a
majetla,lze iTkonáýď po@ na nist.ch a v č6etoutov}hláškouuěe!ých'
čúí€ k 2
zák|ldlI pojny
2'i'

veřejÍýb pořidksn ý Úzúi s!av.kdyj. zm&no klidnéa lokojnésoužitiYš@bosob
v daém bislě a čse pň Ésleltovánl subjetlivnich p!éva achov'ni noaÓs|i j€jich
@]izce' zejnénénedotkluleInoslia soulrcnI osob' @fuey úaj€rku zd@vi a p.íva na
pořádkudmhizi dodÉovánln
přIaivé ávotni prcsti€di' K aÝedeni a ajištěni veňejného
jejicM
jsdmk
pBvidla obgŽ@á v P.ívnich
praúdelchován' ná vel€jnosri,
solbol tvoři
jednak
p.Áqě
pŘvidla
l)'jádřena.
al€ j€jichž zchovád je
choláni'
ktďá
nejsou
nomácb.
dle obrcného
íáeru a přesvěděenilezb}'tloulodnlnlou souáti ve veĚjnénŽjnu.

2'2'

v.řcjíýÚ
ý.oŠtÍ.futYín t smyslu t'éto q,hl.ášb' jsou vštrbe !ámfu, Ulic€,
chod.ilq.v€iejní
Eleň' pfuky a d'lši proíory přisfupné k'ždénu bez omŽení' tedy
sloúici ob*nému užváni, bez ol edu na vl4tnictvI k lonuto prostoru1( viz přiloba č.1).

2.3'

veřoj!ýb Ařl'eúín jgou aři&nl'kteú jsu ýe Ýldtnicn/i něsty* n.bo je něsBs spúÝuř
a sloúi kugpokojováni poti€b veřejnosti ( mPi lavičky, aulobusvé Alívl.f' v€řejné
pohřebiště.spo.toviŠtě'dětskáh}iště'dopravnlznďky apod')'

v.ř€jnou zo|e.l se rcznnÍucelenésouboryžiÚch a oeŽivýchpNkú( fiv.Iky' (věrioovó
zjnoÍy, stiomy' k€ňg' €sly apod')uspoládoépodlezbad sadohickéeljty ! neošlchči
vělšich zĚavidl! vlce fuí}šíjcbkonpo'cic\ doPlňujici ob}fuépmýíedi ( ujméla
plochyurčené
k távenívolnéhočĎu) ve vlatnictvj č'spniÝěobcea oŠ1atíi
relňé plochy'
2.5'

veřejbou píodu|rcí budby F rcmi hndba žiYá či !€prcdukovmá ( mpř' Pii lan€ěnich
ába!ách. plesech' diŠtoléMch'koÍ.ertech apod') PrcvorcWí m niste.h přifupných
velejnosti nebo v prcvÓzor'úch k lonu Úč€ných'

2'ó'

veřcjnolli přigtupnýmpodli|r.n ý rozml spodo!ŤÍčiklltuĎ! podnik tanečúi
zábaly.
dikotéI(yajinépodobné
a*cepřistupné
veíejnosti'

2.7'

PouŽívÁnihlučnýcllrfujů s romi v€šk€!é !n{cespoj€!é s uživ]íním
2ďi2mi a přislrcjů
pil, ktoviíořezůapod'
způsobujícich
b]U}'mpř' *kačekna tníq ciíloláfk. motoÍoýých
' Ž{kÓnč'I2e,'ocósb''oobcjch
člá!€ k 3
obe.á ust'rov€li

3']'

Každýje opldwěn užívalvetejnéprosfJÚstvi oblyI.lýE způsob€n podle j€ho lovany
a k účcl'].
ke kďéÍuje určeno'

3'2.

Každýje povinen ud.Žolat na úzni něslyse ěislotu áponidek a v ájmuj€ho
zjištěni
Espekrova! a ídit se povimstlri stanole!ými touto l]/lnáštou a pokyny o$! pověřenýcn
něsrysen kontolou nadjejich dodrŽovánim.

3'4'

Každý odpoúdÁa aečištěúa poškoz9niv€iEjného posEfustvi' veřejnébozilzeni
a živottrinopostředi' t€ l.tercmudošlojeno jednánh, opon@u{n rebo v $uvislosú
Čúí.k 4
pm
pohyb
pgů
Pnvidb
n. v€řcj!ém prcstnnslvI

a'l.

v ájnu
ajištěnl veřejnéhopořádku.ei!úy veřejíéŽleně. bezp€čnoŠti
a Ždlaú se
pÉvidlapo pohybpsli na v€iejnémpostE.ství v měst)ši:
slanÓuÍ ná.lédují.í

4'2'

Na leřejných EostrgJstvich ! zslav&é &sli obcc (!řiloba ě' l ) je moŽnýlohyb psůpoE
na voditku nebo s náhubkm' Toto utadovei] se nevztaltujem psy služebtí a ácbfuiřské
pň lýkoíu službya zácbfuých pmci' m psy speciálnélycvičenéjako PrůvodcizdmvoÍně
postiŽ€ných osob a m lov{ke psy při Úkonu pnívamyslivos1i z podmínckslalove4ch
alášll!ími pÉnimi Pl€dpiry.-

-2-

4.3'

?!o volný pohyb psúse r1maji

pmýory nino ^ravedi úemi obce a.je.jichčásti'(píloha

volný pohyb psův těchlo proslotch je možnýpoM pod ÍeÚúlýn doHeded a pliÍýú
vlivem osoby dopmý'ujici psa'
ČlÁ.€ k 5
zv|áliní o!ttř.!í l Žabezp.č€ni nílt!ícL ál€žitolti

veř€jnébo pořádku

5'i'

Čimosti. keni by mohla naÍ!šitveiejíý pořádek nebobí v rczporu ý ájnem m oclmu
velejné zeleně a prcs1.anstýi vnóslysi Láhě ToUŠ€4 je pohyb dJůbežea jiného
hospodářskébo2!ířectvana veiejnýchprcsl.mtvígh v mtavěných částechměst'so'

5.2'

v 2ájnu zajištěníveřejnébo poládla a ocbmy zeleně v měslysi Lábě TÓušéňý
slllovuje chovatelúúa viostnikún drůbež€ ' jinébÓ nospÓdáiskébÓzvířfttva pÓviĎnosl
zajistit' aby &ůbežncbo jiné hoslodďsté zvitectÝo se nepohybovalo na veře,jnén
prosÍfuŠtÝiv Aiavěných čáíechmě9$'ý.

5.3'

DÍžitelzvii€te je povilen odst2nit exlEňenry, které'l.ŽEé aIře na v€'éjném postťeslvi

5'4'

Čimoslmi' kleré by nob|y narušitveřejný pořád€k v obci nebo bÍ v mzporu s dob.ými
mB'
ocltrúou bapďnosti. zdmvi a @j€tlq
sé prc ůčelylelo vlhlášk' Íozmi
poiádáni ak.i spojených snudelnl p.odutci živé.ebo Épodukovaé hudby ( .apř' s
jedná o růŤékult@i polady. bnečni zába}Y' diskotelf. technopalty apod'), na vol!én
poslÍfuství ra mistech.klerá nejsou u!čen5k j€jich poiád.íni. pokud hudba či F6jeq
účaln&ná}ce jsou slyšitelnéi m da]šíchn€Ž sousednicnpozmcicb'

5.5.

za ake uvedenév bodu 5'4 se nepovažuji:
'
akce'.a něŽ se váanuji aláštni zákony ( např' zá}on o volbách do zá&onodáfiých
sboru a oryánů Úumich smÓspránlch celkú. zi}oí o pniw shrmažd.oY&inj
-

5'ó'

atce rcdimého char'k@ ( @př. svalby. oslalY pŇmocl. nďoŽenň Epod')

Ate Uvedené v bodu 5,4. ke poŘidal na úMi ob@ pouŽe fu lkládě přcdchÓzíbo
$unlas astupilelstvá něíys. Lláě Toušeňg a následujícíchpodnínek :

5.6']' výjir'ku re zá}m kommt€
dkoholu DaDmezených plochách múž€ na zíkladě písemné
ádosti udělit Rada měslyý Láaě Toušeň'vÍinrku lze udélitpoure na poiád|iníkontÉtni
veřejnosti piisfup!é a].ce Gponosi alce. veřejnosti pístupíýcb raíečí]ch záblvl'
d'skotékya jiné klhmílh podn'ky neboreklmi či propa8afui akce)'
5.6,2. Písfrná žÁdosto Ýýjinr|a nusi bý doručea na Úlad něstysc LáZě Toušcňl0 dnůpřed
tmiúeň konánim akce'

5.ó'3. zadatelo ýijiú'kudoložik ádosti:
b/
ď

př€ s néoaáčml2}ce.
uledmI d!uh! alce a jeji]Ú obsahu'
-l-

ď
e/

lemin a nisto konáni,
oaač6lm osby pověřméaj'štěnimpořadalelskósluŽby'

Čl{íekó
použiváníhlučtrýcbstřojů
6.1'

Noěni lrlid v obci je stánovenna dobu od 22'00 hodin do 06'00 bodj!' v tonto čee je
poÝinností
prcj€rY'
každébo
acbÓvat klid a omezi nlučné

ó.2'

cimostnri' kteléby nohly nmšil velejnýpoňidekv měsrysi'je pouŽiýini Nuó.ých strojů'
lolřebre blučmpni@ neninož!é!akoú'a1 le vš€dtricbd!*h od ]9'00hod' do 07.00hod
a ve dnsh p@Úího volná"p oýnilb tlidu a !édňsh sláténlrMýct svátcichv době
od I L00 hod.do 14 hoda od l9 hoddo 08.00hod..
Clan.k 7
záÝěrcčr{ usl'úoveíi

7_1. Jednodivá lstaíovenl této vyblášky n€natyajl
osb stánovené
aláštrini plánini předpisy.

povimosti izických a přávniclíých

}' r&kou bude posueváno
7.2. lofuš€ni povimosti slaroveých louto ob9cně ávaou
jako přestuÉkdle átona č'20oll990sb'' o ptes$p.ic\ ve běíi pozdějšichpi€dpisú'
nepújdelio jeÍlnáli @phující bala pl€9fupku podl€ nláštích předpisů'jiného
čiíu.
spnihIho delil1unebolrestného
7']

Dozo!a Lontro|U
dodržo.mi
kb ryn|ašbp|o\3dil'''dmélryý|mé |ÓUšeň'
Č|íúek
8
znšujI.IBlÍlov€ n '

Dó@ mbýi čimoslilelo ob€cně ávmé l'hlášl.:y s. ruši l celén rczghu 1ry á&a č'12007
o vcř€jnémpořádkure dn€ 25.?'2007
Čúíek9
Úlimost
Tatoobeíě ávaá

vyt!áškanabýváúčimosri
dneň vyb]á&íi.

Ak'l,
í

vyÝěšoo na Íťednldescedne;
sejnuto z úlednld.sl.y dne|

