
ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY OZV 

STRANA 1 

 

Zápis kontroly obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV)  

Kontrola proběhla ve dnech 19.a 31.8.2015 

 

Z OZV byly vybrány ke kontrole  OZV č.2/2010 o místním poplatku ze psů a související 

OZV č.1/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, referent paní Jana 

Radlová a OZV upravující místní poplatky za užívání veřejného prostranství  OZV č.3/2010 

referent slečna Kateřina Jelínková. 

Další zamýšlenou byla kontrola OZV, kterou se stanovují podmínky ke spalování suchých 

rostlinných materiálů v obci v souladu se zákonem č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Tato 

OZV nebyla Obecním zastupitelstvem vydána. 

 

Poplatky ze psů za rok 2014 byly vybrány téměř se stoprocentní úspěšností vyjma jednoho 

majitele zvířete, probíhá upomínkování. 

 

Doporučení: 

 

1)  chovatelům povinně přidělovat evidenční známky, aby chovatel – majitel psa mohl plnit 

OZV č.1/2007 o pravidlech o pohybu psů na veřejném prostranství  schválenou Obecním 

zastupitelstvem dne 28.2.2007. Citát: „ článek 2 písmeno c) pohyb psů, jejímž držitelům obec 

vydává identifikační známky, je možný pouze s takovou platnou identifikační známkou“. 

Konec citátu. 

V současné době jsou evidenční známky nabízeny, nikoliv povinně přidělovány. 

2)  pověřit zaměstnance Obecního úřadu ke kontrolní činnosti povinností vyplývajících 

z OZV, dosud není pověřen.  OZV č.1/2007, čl.2 písmeno c) tento fakt diktuje. 

3)  aktualizovat vymezení hranic veřejného prostranství – příloha č.1 OZV č.1/2007. 

Konkrétně rozšířit prostranství o víceúčelový areál ve Valtířově. 

 

Vyjádření referenta: 

 

Po provedené kontrole začaly být evidenční známky přidělovány při přihlášení psa. 

 

…………………………………… 

Jana Radlová, ve Velkém Březně  23.09.2015 
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Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou vybírány předem a na základě úhrady 

žadatelů jsou vydávána rozhodnutí. Pro sportovní akce jsou užívání krátkodobá a bezúplatná. 

Za výše uvedené období bylo vydáno 12 rozhodnutí s nabytou právní mocí, 2 rozhodnutí jsou 

v běhu lhůt pro nabytí právní moci. V převážné většině se jedná o zvláštní užívání 

komunikací pro výkopové práce. Výše poplatků je striktně vybírána tak, jak diktuje čl.5 OZV 

č.3/2010. 

Na užívání veřejného prostranství - trvalého parkovací místa nebylo vydáno žádné 

rozhodnutí. Odstavená vozidla musí jevit známky nepojízdného vraku ( rozbitá okénka, 

havarovaná vozidla), poté referent vyzve majitele vozidla k odklizení, potažmo úhradě 

poplatku za užívání veřejného prostranství. V uvedeném období byl osloven jeden majitel 

vozidla, který zajistil odstranění vraku na vlastní náklady. 

Paušální poplatek za užívání veřejného prostranství (pojízdná prodejna Záruba) je hrazen 

vždy předem.  

Výkopové práce, které vyžadují omezení provozu a objížďky jsou hlášeny do jednotného 

systému dopravní infrastruktury, ten  pak zadává údaje, které jsou k dispozici v komerčních 

navigacích pro řidiče. 

 

Vyjádření referenta: 

 

Bez výhrad. 

 

…………………………………… 

Kateřina Jelínková, ve Velkém Březně 23.09.2015 

 

 

 

OZV stanovující podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů nebyla vydána. 

 

Doporučení: 

 

Předložit  OZV  ke schválení. Viz příloha č.1 
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Zápis  kontroly dodržování právních předpisů výborů a komisí.  

Kontrola proběhla ve dnech 19. a 31.8.2015 

 

 

Přehled komisí a výborů, stejně jako jmenné obsazení jsou k dispozici na internetových 

stránkách obce. 

Kontrolou nebyla zjištěna žádná zásadní pochybení. V současné době připravuje vedení obce 

obnovu  Komise životního prostředí – aktualizace složení členů komise. 

Zákon číslo 128/2000 Sb. o obcích neukládá pravidelné jednání výborů a komisí. Tuto 

skutečnost upravují jednací řády komisí a výborů. 

Komise zasedají v případě potřeby a aktivně pracují v dané problematice. Členové se účastní 

jednáních, zřídka bývají někteří z členů omluveni. 

Komise a výbory  se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, což má za 

následek omezené publikování kontrolní činnosti.  V zápisech nelze jmenovitě  uvádět 

například dlužníky za úhradu poplatků, které upravují obecně závazné vyhlášky obce              

( nájemné, odpad apod. ). 

 

Doporučení: 

 

1)  v případě bytové a majetkové komise oslovit člena pana Josefa Knotka. Od svého 

ustanovení  nebyl přítomen na žádném jednání a navrhnout zvolení jiného člena, který bude 

aktivní. 

2)  v případě investiční a stavební komise provádět zápisy strojopisem. Některé zápisy komise 

jsou obtížně čitelné až nečitelné. Zápisy ostatních výborů a komisí jsou vyhotoveny 

strojopisem. 

 

 

Za kontrolní výbor  :  Tomáš Pýcha, ve Velkém Březně 23.09.2015 
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Příloha č.1 

OBEC VELKÉ BŘEZNO 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Obecně závazná vyhláška obce …… č. ……/20.., 

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci  
 

 Zastupitelstvo obce …………. se na svém zasedání dne …… usnesením č. … 
usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a 
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně 
závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za 

účelem jeho odstranění. 
V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými 

látkami. 
 

Článek 2 
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů 

(varianta pro obec, kde jsou podmínky v celé obci stejné) 
 
 (1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období od… do….  v době od 
… hodin do … hodin příštího dne. 
 (2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období celého roku v neděli             
a státem uznaných svátcích v době od … do … hodin. 
 
 

Článek 2 
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů 

(varianta pro obec, v jejíchž částech kde jsou rozdílné klimatické podmínky, rozdílný 
charakter zástavby apod.) 

 
 (1) V části obce… (nutno přesně určit např. výčtem ulic nebo přílohou zákresem 
v mapě, případně obojím) 

a) nelze suché rostlinné materiály spalovat v období od… do…. v době od … hodin do … 
hodin příštího dne. 

b) nelze suché rostlinné materiály spalovat v neděli a státem uznaných svátcích v době od 
… do … hodin, dále v době konání…. od … do…hodin. 

  
 
 (2) V části obce… 
a) nelze suché rostlinné materiály spalovat v období od… do…. v době od … hodin do … 

hodin příštího dne. 

b) nelze suché rostlinné materiály spalovat v neděli a státem uznaných svátcích v době od 
… do … hodin, dále v době konání…. od … do…hodin. 

 
 3) V části obce.... nelze suché rostlinné materiály spalovat v období od.......... 
do............... (uvést data) 
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Čl. 3 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

Podpis                       Podpis 
……………. ……………… 

Titul Jméno Příjmení Titul Jméno Příjmení 
místostarosta starosta obce 

 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


