
Obec Krásno 
obecn� závazná vyhláška 

o �istot� a ve�ejném po�ádku 
 

Obecní zastupitelstvo v Krásn� na základ� zmocn�ní �lánku 101/1 a 
104/2,3 Ústavy �R a v souladu s ustanovením §§ 13, 14, 16, 17 a 36 
zákona �íslo 367/1990 Sb. o obcích ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
schvaluje obecn� závaznou vyhlášku, která upravuje místní záležitosti 
ve�ejného po�ádku a �istoty v obci.  

�l. I 
Rozsah platnosti 

 
1) Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby 

žijící, p�sobící a pobývající v územním obvodu Krásna a upravuje 
zásady chování na ve�ejném prostranství. 

 
2) Za ve�ejné prostranství se považuje každý prostor v katastrálním 

území obce Krásno, který je p�ístupný všem bez omezení a slouží 
obecnému užívání*1) 

 
3) Za ve�ejn� prosp�šná za�ízení se považují ve smyslu této vyhlášky 

veškerá technická vybavenost obce Krásno, která slouží všem 
ob�an�m bez omezení. Jedná se zejména o lavi�ky, sloupy ve�ejného 
osv�tleni, zábradlí, p�íst�ešky autobusových zastávek, hydranty, 
odpadkové koše, kv�tiná�e, d�tská h�išt� a sportovišt�, socha�ská 
výzdoba, telefonní budky, poštovní schránky apod. 

 
�l. II 

Užívání ve�ejného prostranství a ve�ejné prosp�šných za�ízení 
 

1) Každý má právo užívat ve�ejné prostranství a ve�ejn� prosp�šná 
za�ízení jen zp�sobem,ke kterému je ur�eno, pokud to není v 
rozporu s obecn� závaznými právními p�edpisy v�etn� obecn� 
závazných vyhlášek obce. 

 
2) Každý je povinen si na ve�ejném prostranství po�ínat tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na p�írod� a životním 
prost�edí*2) 

 
3) Na objektech v majetku obce a na ve�ejn� prosp�šných za�ízeních 

není dovoleno vylepování plakáta �i jiných oznámení, tiskovin a 
reklam. Vylepování t�chto oznámení je možno na plochách k tomu 
ur�ených (dále jen výlepové plochy) se souhlasem a za podmínek 
stanovených správcem výlepových ploch, kterým je Obec Krásno. 
Umis�ování t�chto oznámení na sloupech ve�ejného osv�tlení v 
majetku obce Krásno je pouze se souhlasem a za podmínek 
stanovených správcem tohoto za�ízení, kterým je Obec Krásno. 

 
4) Zvláštní užívání ve�ejného prostranství v majetku obce k jiným 

ú�el�m, než pro který jsou ur�ena, je možno jen na základ� povolení 
obecního ú�adu Krásno. 

 
 



5) Na ve�ejném prostranství, které je v majetku obce, je zakázáno stav�t 
stany. 

 
6) Na osobu pohybující se po chodníku na lyžích, kole�kových bruslích, 

skateboardech apod. se vztahuje p�íslušné ustanovení zvláštního 
p�edpisu.*3) 

 
7) Na osobu pohybující se na jízdním kole se vztahuje p�íslušné 

ustanovení zvláštního p�edpisu. *4) 

 
�l. III 

Obchodní �innost a služby 
 
1) Za stánkový prodej je vyhrazeno nám�stí obce Krásno. 
 
2) Na ostatním ve�ejném prostranství v majetku obce Krásno je prodej 

a poskytování služeb umožn�no pouze na základ� povolení obecního 
ú�adu. 

 
3) Na ve�ejném prostranství je zakázáno nabízení a poskytování služeb 

bezprost�edn� sm��ující k uspokojování sexuálních pot�eb, pokud 
toto vede k narušování ve�ejného po�ádku. 

 
�l. IV  

Ochrana ve�ejné zelen� 

 
Poškozování a ni�ení d�evin je zakázáno zvláštním zákonem.*5) 
Ve�ejnou zele� na území obce Krásno tvo�í trávníky, jednotlivé 
stromy, ke�e a jejich skupiny, kv�tinové záhony, nádoby s živými 
rostlinami, nezpevn�né plochy ur�ené pro výsadbu a osev rostlin a 
trávník�. 
V zájmu ochrany ve�ejné zelen� v majetku obce Krásno není dovoleno 
1) Vstupovat do kv�tinových záhon�m, 
2) poškozovat a zne�iš�ovat ve�ejnou zele�, 
3) vjížd�t vozidly na plochy s ve�ejnou zelení a na plochy ur�ené pro 

ve�ejnou zele�. 

 
�l. V 

�istota ve�ejného prostranství 
 
1) Za �išt�ní ve�ejných prostranství odpovídá obec, odvoz domovního 

odpadu provádí pov��ená organizace.*5) 
 

2) Fyzické a právnické osoby nesmí bránit pov��ené organizaci 
v odvozu odpadk�. 
 

3) Pokud chovatel psa nebo jiných drobných zví�at ihned neuklidí z 
ve�ejného prostranství exkrementy t�chto zví�at, bude postižen 
podle zvláštního p�edpisu.*7) 
 

4) Každý I kdo zne�istí ve�ejné prostranství zejména odhazováním 
smetí, zbytk� jídel, obal� od potravin, nedopalk� cigaret a jinými 
odpadky, bude postižen podle zvláštního p�edpisu.*7) 

 
 



�l.VI 
Zajišt�ní klidu v obci 

 

Pro omezení hluku platí zvláštní p�edpisy*8) a porušení t�chto p�edpis� 
bude �ešeno jako p�estupek.*9) 
 

�l. VII  
Sankce 

 
1) Na fyzické osoby se vztahují p�íslušná ustanovení zákona o 

p�estupcích.*10) 
 
2) Na právnické a fyzické osoby oprávn�né k podnikání se vztahují 

p�íslušná ustanovení zákona o obcích*11) 
 
 
 �l. VIII  

Záv�re�ná ustanovení 
 

1) Sledování a dodržováním této vyhlášky je pov��en obecní ú�ad 
Krásno 

 
2) Tato vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem dne 

13.9.1999 
 
3) Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem vyhlášení. 

                                                                            

 
 

 
 

Oto Wied František Poselt 
starosta obce 

 
místostarosta obce 

                                                                       
*1) obecn� závazná vyhláška obce Krásno o místních poplatcích ve 
 zn�ní pozd�jších zm�n a novely OZV 
*2) § 415 zákona �.40/1964 Sb., Ob�anský zákoník ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 
*3) § 54 odst. 3 vyhlášky FMV �.99/1989 Sb., o pravodlach provozu na 

 pozemních komunikacích 
*4) § 58 vyhlášky FMV �. 99/1989 Sb. I o pravidlaech provozu na pozemních 
komunikacích 
*5) § 7 zákona �NR �.114/1992 sb., o ochran� p�írody a krajiny ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� 
*6) Technické služby Horní Slavkov 
*7) § 47/1d zákona �NR �. 200/1990 Sb., o p�estupcích ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 
*8) §§ 8-10 vyhlášky MZ �NR �. 13/1977 Sb., o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vybrací 
*9) § 48 zákona �NR �. 367/1990 Sb. I o obcích ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 
*10)§§ 46/2, 48 zákona �NR �. 200/1990 Sb. o p�estupcích ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� 
*11)§§ 48,50,51, zákona �NR �. 367/1990 Sb., o obcích ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 
     

367/1990 Sb. I o obcích ve zn�ni 

*5) § 7 zákona �NR �.114/1992 sb. I o ochran� p�írody a krajiny ve 


