Obec Čížkovice
Obecně závazná vyhláška č.2/2005
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích v obci Čížkovice a Želechovice
Zastupitelstvo obce Čížkovice se na svém zasedání dne 27.7.2005 usneslo
vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24
odst. 2 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
(1) Pes se může pohybovat na veřejném prostranství v obci jen za doprovodu
jeho vlastníka nebo osoby, které byl pes vlastníkem svěřen, a to vždy na
vodítku.
(2) Přehled veřejných prostranství k obci, konkrétně vyznačených parcelními
čísly pozemků, je uveden v příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky.
(3) Jejich grafické znázornění na mapě katastrálního území obce je uvedeno v
příloze č.2 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 2
Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce
Plakátovací plochy v majetku obce jsou umístěny :
a) u budovy obecního úřadu na pozemku p.č. 61/1
b) vedle obchodního střediska na pozemku p.č. 64/1
c) na rozcestí v Želechovicích na pozemku p.č. 151/1

Článek 3
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch v majetku obce
(1) Plakátovací plochy v majetku obce je možné užívat pro účely zveřejnění :
a) inzerátů,
b) reklamních a prodejních akcí,
c) různých oznámení.
(2) Umístění plakátovacích ploch v majetku obce je vyznačeno v příloze č. 3
této obecně závazné vyhlášky.
Článek 4
Povinnosti k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
(1) K řádnému užívání zařízení obce sloužícího potřebám veřejnosti se
stanovuje povinnost nepřemisťovat obecní mobiliář umístěný na
veřejných prostranstvích v obci bez souhlasu starosty obce.
(2) Obecním mobiliářem se rozumí :
a) lavičky,
b) přenosné nábytkové vybavení dětských a sportovních hřišť
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 11.8.2005.

……………………………………
Pavel Kimmer
místostarosta

…………………………………
Simeon Kimmer
starosta

Vyvěšeno dne : 27.7.2005

Sejmuto dne : 11.8.2005

Příloha číslo 1:

MÍSTO
Park
Základní škola
Mateřská škola
Hřiště
Okolí kostela a rybníka
Sídliště
DPS
Obecní úřad
Želechovice

ČÍSLO PARCELY
Čížkovice 57/1, Želechovice 151/1
283
57/2
Čížkovice 350/26, Želechovice 151/1
11
345/2
57/1
61/1
151/1
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Čížkovice

Želechovice
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