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       V Čelákovicích dne 05. 06. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková, OSTA 
  

 
 
 
MATERIÁL Č. 9.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 5/2015 DNE 24. 06. 2015 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA E 5/2015 MĚSTA ČELÁKOVIC O VEŘEJNÉM 
POŘÁDKU A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Po přijetí usnesení o změně názvu některých ulic je nutné uvést do souladu některé 
obecně závazné vyhlášky, kterých se tato změna týká. Současně je třeba reagovat 
na vývoj příslušné legislativy. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM 3/2015/2.1 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

9.2 schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 5/2015 města 
Čelákovic o veřejném pořádku a čistotě ve městě. 
 

 
PŘÍLOHY 
 
OZV 5/2015 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, 
starosta 

bez smlouvy 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 

 
 
 

 

 
 



  

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E  
 

 
 
 

Obecně závazná vyhláška E 5/2015 města Čelákovic,  
o veřejném pořádku a čistotě ve městě 

 

 
     Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne …………… usnesením č. ………………………. a vydává 
v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku E 5/2015 města Čelákovic, 
o veřejném pořádku a čistotě ve městě (dále jen „vyhláška“): 
 
 

Čl. I. 
Základní ustanovení 

 
1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku a čistoty ve 
městě Čelákovice jako stavu, který umožňuje bezproblémové soužití občanů i návštěvníků města, 
vytváření a zlepšování příznivých podmínek pro život ve městě a estetický vzhled města. 
 
2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a dále soubor opatření 
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně 
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně ve městě (dále jen „veřejná zeleň“) a k užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti, které je třeba z hlediska města Čelákovic jako územního 
samosprávného celku chránit. 
 
3. Územím města Čelákovice se rozumí tato katastrální území: k.ú. Čelákovice, k.ú. Sedlčánky a k.ú. 
Záluží u Čelákovic.  
 

 
 
 



  

Čl. II. 
Základní pojmy 

 
1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném 
místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména 
nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví, právo na příznivé životní prostředí a 
právo na kulturní podmínky pro život. 
 
2. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, 
jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která 
nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou 
podmínkou soužití ve veřejném zájmu. 
 
3. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru1). Seznam veřejných prostranství ve městě Čelákovice pro účely této 
vyhlášky je stanoven v Příloze č. 1. 
 
4. Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (parky, 
trávníky, květinové záhony a jiné květinové výsadby, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle 
zásad sadovnické etiky v menších či větších, zpravidla více funkčních kompozicích, doplňující obytné 
prostředí a nacházející se na veřejném prostranství. 
 
5. Veřejnou produkcí hudby se pro účely této vyhlášky rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při 
tanečních zábavách, plesech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo 
v provozovnách k tomu určených. 
 
6. Veřejnosti přístupnou akcí se rozumí sportovní či kulturní akce a akce spojené s veřejnou produkcí 
hudby, přístupné veřejnosti. 

 
Čl. III. 

Obecná ustanovení 
 
1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke 
kterému je určeno. 
 
2. Každý je povinen udržovat na území města veřejný pořádek a čistotu a v zájmu jeho zajištění 
respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými městem 
kontrolou nad jejich dodržováním.  
 

Čl. IV. 
Udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 

 
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství a 
nenarušil estetický vzhled města a kvalitu tohoto životního prostoru. 
 
2. Za znečišťování dle odst. 1 se považuje též znečišťování nápisy, kresbami a vylepováním tiskovin a 
plakátů na jiných místech, než na místech určených k tomu jejich vlastníkem. 
 

___________________________________ 
1) 

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



  

3. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství je povinen znečištění neprodleně 
odstranit. 
 
4. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně 
toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči a není-li jí, vlastník zvířete. 

 

 
Čl. V. 

Ochrana veřejné zeleně 
 

1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění nebo poškození veřejné zeleně. 
 
2. Na plochách veřejné zeleně je bez souhlasu vlastníka pozemku zakázáno stanování a táboření. 
 
 

VI. 
Užívání plakátovacích ploch v majetku města 

 
 
1. Přehled umístění plakátovacích ploch v majetku města je znázorněn v Příloze č. 2 této vyhlášky. 
 
2. Plakátovací plochy v majetku města spravuje městem pověřená právnická osoba - Technické služby 
města Čelákovic, příspěvková organizace. Plakátovacích ploch lze využít pouze prostřednictvím této 
právnické osoby.  
 
3. Plakáty, reklamy, inzeráty a ostatní tiskoviny, vylepené na plakátovací plochy bez vědomí pověřené 
právnické osoby, mohou být odstraněny nebo přelepeny. 
 

VII. 
Ochrana veřejného pořádku 

 
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a která je z tohoto důvodu na základě této vyhlášky 
regulována, je rušení nočního klidu používáním hlučných strojů a zařízení, hlučnými projevy nebo 
hlasitou produkcí živé nebo reprodukované hudby.   
 
2. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny2). 
 
3. Město může rozhodnutím rady města, vydaným na základě této vyhlášky, stanovit výjimečné 
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Žádost o výjimku musí být podána nejpozději 7 dní před 
konáním akce a musí obsahovat: 
 
- jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce a osoby oprávněné jednat jeho jménem 
- druh akce, den a místo jejího konání 
- dobu zahájení a ukončení akce 
- předpokládaný počet účastníků akce 

 

___________________________________ 
2) 

§ 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



  

4. K zajištění veřejného pořádku při veřejnosti přístupných akcích město stanoví následující podmínky 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků (dále též jen „akce“): 
 
a) Veřejnosti přístupné akce, včetně tanečních zábav a diskoték, lze provozovat pouze v době od 8.00 
hodin do 24.00 hodin, v odůvodněných případech povoluje výjimky rada města. 
b) Pořadatel akce uvedené výše v odst. 4 je povinen oznámit nejméně 7 dnů před jeho konáním 
Městskému úřadu Čelákovice: 
- jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od 
místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a 
označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, 
- označení druhu akce (opakujících se akcí), dobu a místo konání, včetně údaje o jejím počátku a 
ukončení,  
- předpokládaný počet účastníků této akce, 
- dostatečný počet osob způsobilých zajistit pořadatelskou službu a způsob jejich označení,  
- údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud 
pořadatel akce tuto osobu určí, 
- souhlas a údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat, 
- lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou 
určena a zřízena pro pořádání uvedených akcí, 
- způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 3), zejména 
zajištění jejich likvidace, 
- způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany4), 
- způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce. 
 
5. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a která je z tohoto důvodu na základě této vyhlášky 
zakázána, je používání kašny na náměstí 5. května ke koupání a mytí osob a zvířat. Rovněž není 
dovoleno znečišťovat a poškozovat vodní prvky na náměstí 5. května, bránit jejich funkčnosti a 
nastavenému průtoku vody a znečišťovat vodu v nich. 
 
 

VIII. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené 
jinými právními předpisy. 
 
2. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí město Čelákovice prostřednictvím pověřených 
zaměstnanců a Městská policie Čelákovice. 

 
 

___________________________________ 
3)

 § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
4) 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na 
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně  

 
 
 
 
 
 



  

3. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních 
předpisů5).  
 
4. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Čelákovic E 1/2007 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, ze dne 22. 2. 2007. 
 
5. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015, kromě ustanovení čl. VII odst. 5, 
které nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                   Ing . Miloš Sekyra                                                       Ing. Josef Pátek 

místostarosta města Čelákovic                                  starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
5) 

§ např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:  
 
 
Sejmuto:   
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce E 5/2015 města Čelákovic, o veřejném pořádku a 
čistotě ve městě 
 
 

Soupis ulic a jiných veřejných prostranství, které jsou veřejným 
prostranstvím pro účely této vyhlášky 

 
- náměstí 5. května, Mírové náměstí, 
- prostranství přilehlé krajským pozemním komunikacím Čelákovská – III/2454, Rooseveltova III/2454, 
Jiřinská – III/2454, U Podjezdu – II/245, Mochovská II/245, Masarykova – II/245, Zálužská -    III/2455, 
Haškova  - III/2456 + + přilehlé pěší komunikace,  
- park Sady 17. listopadu, park Na Hrádku, park v  ul. Jungmannova, park před Základní školou  
 J. A. Komenského vč. p.č. 686/1 a p.č. 686/3, 677/1, park V Zahrádkách v Záluží, park Rooseveltova, 
Hájek p.č. 2170, park u „Dělnických domků“ p.č. 1787, Nedaniny p.č. 1663/1, park V Rybníčkách p.č. 
994/92, p.č. 994/93, p.č. 994/95, p.č. 994/96, 
- dále pozemky v k.ú. Čelákovice určené následujícími parcelními čísly: 
 1333/43 , 1339/1, 1339/6, 1339/5 a 1333/69 – plocha u zadní vrátnice TOSu Čelákovice, 
 1334/1,1333/44, 
 715/1, 715/2                                                   - parkoviště u Kulturního domu Čelákovice, 
 3230/5 a 3230/6                                             - plocha před nádražím Českých drah, 
 994/50, 994/1                                                 -  parkoviště v ul. Spojovací (vedle Penny Marketu), 
 1435/137, 1435/94, 1435/138                        - veřejné parkoviště V Prokopě (u krajské  
                                                                           komunikace č. II/245), 
st.p.č. -662 - dvůr č.p. 109, 
77/1, 72/2,  
- pozemek v k.ú. Sedlčánky určený parcelním číslem 497/3, 
 
- dále všechny níže uvedené místní pozemní komunikace - ulice, včetně přilehlých pěších komunikací 
a zelených ploch, 
 
 
28. října 
Alej J. Wolkera                                                                                                             
B. Němcové  
B. Smetany  
Bezejmenná         
Boženy Koutníkové 
Bratří Čapků 
Bratří Petišků 
Cihelna 
Čelakovského 
Čtvrtá 
Dělnická 
Dobrovského  
Dr. Baizy 
Dr. Čihákové 
Druhá 
Družstevní  
Dukelská 
Dvořákova  
Ferlesova  



  

Františka Chvátliny 
Fučíkova  
Fügnerova  
H. Kvapilové 
Havlíčkova  
Husova  
Hybešova   
Chodská 
J. Nerudy  
J. Zacha  
J. Zeyera  
J. A. Komenského  
Jana Kamaráda 
Jaroslava Kruckého 
Jaselská  
Jilmová 
Jiráskova  
Josefa Klicpery 
Jungmannova                                                      
K Bílému Vrchu                                                 
K Borku             
K. Brabce 
Kaplánkova 
Karla Otty 
Ke Křížku 
Kollárova             
Komenského             
Kostelní             
Kozovazská 
Krajní 
Krátká             
Křižíkova             
Květinová 
Lidická             
Lipová              
Lísková 
Majakovského                 
Matěje Červenky 
Matěje Koštíře 
Miroslava Maška 
Miroslava Zachara 
Mokrých 
Mstětická 
Na Hrádku 
Na Hrázi              
Na Nábřeží              
Na Paloučku 
Na Plácku 
Na Požárech                      
Na Radosti 
Na Stráni 
Na Švihově 



  

Na Vošverku 
Na Výsluní 
P. Bezruče 
Palackého 
Pátá 
Pavla Ježdíka 
Petra Jilemnického 
Pod Mlejnkem 
Pod Přerovskou cestou 
Pod Skalkou 
Polská 
Pražská 
Prokopa Holého 
Průběžná 
Průmyslová 
První 
Příční 
Přístavní 
Rumunská 
Ruská 
Rybářská 
S. K. Neumanna 
Sedláčkova 
Smetanova 
Sokolovská 
Spojovací 
Stankovského 
Sukova 
Svatopluka Čecha 
Šípková 
Táboritská 
Toušeňská 
Tovární 
Trnková 
Třebízského 
Třetí 
U Dubu 
U Hájku 
U Hřiště 
U Kapličky 
U Kovárny 
U Labe 
U Mlýnské strouhy 
U Mostu 
U Potoka 
U Přívozu 
U Stabenovky 
U Studánky 
U Tratě 
U Učiliště 
U Zdymadel 
V Lukách 



  

V Nedaninách 
V Prokopě 
V Rybníčkách 
V Zahrádkách 
V Zátiší 
Václava Kálika 
Vančurova 
Vašátkova 
Ve Skále 
Ve Vrbí 
Volmanova 
Vořechovka 
Za Školou 
Zábranská 
Zahradní 
Zárubova 
Zdeňka Austa 
Žižkova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce E 5/2015 města Čelákovic, o veřejném pořádku a 
čistotě ve městě 
 

Přehled plakátovacích ploch 
 
 
2 x   V Prokopě                                křižovatka s komunikací II/245 u zastávky autobusu 
2 x   Sokolovská                              naproti č. p. 1469 
2 x   Rumunská                               křižovatka Palackého - V Rybníčkách 
1 x   J. Zeyera                                  za MŠ Mateřídouška 
2 x   Komenského                           u č.p. 1649 
2 x   U Kapličky                                u stadionu 
1 x   Sedláčkova                              křižovatka Sedláčkova - Jiřinská 
1 x   28. října                                   u hřiště UNION 
1 x   Pod Přerovskou cestou         křižovatka s ul. Na Výsluní 
1 x   Čelakovského                         u Technických služeb 
1 x   Sedlčánky                                Mírové náměstí 
 


	9.2 OZV E  5_2015
	9.2 příloha E 5_2015

