
O B E C  N E P O M U K  
Zastupitelstvo obce 

 
Obecně závazná vyhláška 

č. 1 / 2021, 
o veřejném pořádku 

Zastupitelstvo obce Nepomuk se na svém zasedání dne 29.4.2021 usnesením č. 5 /2021 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a písm. c) a v souladu s § 84 odst. 2 
písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále také jen „vyhláška“ nebo „OZV“):  

 
Čl. 1 

Předmět a cíl 
(1) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný pořádek v 
obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku, vytváření 
kulturního a estetického vzhledu obce nebo které mohou poškozovat životní prostředí a 
veřejnou zeleň. 

(2) Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, 
pokojné bydlení a klidný odpočinek, vytváření příznivých podmínek pro život v obci, 
vytváření kulturního a estetického vzhledu obce a ochranu životního prostředí a veřejné 
zeleně.  
(3) Za činnosti, které by mohly narušovat veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s 
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku, s vytvářením kulturního a estetického 
vzhledu obce nebo které by mohly poškozovat životní prostředí a veřejnou zeleň, se 
považuje:  
a) jízda a stání na všech plochách veřejné zeleně na území obce  
d) stanování, nocování pod širým nebem a táboření na vybraných veřejných prostranstvích.  
 

Čl. 2 
Ochrana veřejné zeleně 

Na plochy veřejné zeleně je zakázáno vjíždět a stát na nich s motorovými vozidly a jejich 
přípojnými vozidly mimo pozemní komunikace bez souhlasu vlastníka. Přehled ploch veřejné 
zeleně v obci Nepomuk je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 
Čl. 3 

Zákaz stanování, nocování pod širým nebem a táboření 
(1) Zakazuje se stanování, nocování pod širým nebem a táboření na veřejných 
prostranstvích na pozemcích v katastrálním území Nepomuk pod Třemšínem vymezených v 
příloze č. 2 této vyhlášky. 
(2)  Na ostatních veřejných prostranstvích se zakazuje stanovat, nocovat pod širým nebem a 
tábořit mimo místa k tomu určená.  

 
 



Čl. 4 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 
 
 
 

………………………………..                                               ……………………………….. 
Miroslav Leitermann                 Ilona Vrchotová 
         starosta                 místostarostka 
 

 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.5.2021 
Sejmuto z úřední desky dne:     12.6.2021 
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce na https://nepomuk-
pb.cz/uredni-deska/.  
  

https://nepomuk-pb.cz/uredni-deska/
https://nepomuk-pb.cz/uredni-deska/


Příloha č. 1 k OZV č. 1/2021 
Přehled ploch veřejné zeleně v obci Nepomuk 

 
Vymezené pozemky parcelním číslem v k. ú. Nepomuk pod Třemšínem: 
( pozemky par. č. 75/1 - 218/2,6,7,9,15 – 219/3,4 – 220/22 – 497 -  656/5 – 
777/3,5,6,8,9 – 778 -  783/8 - 785/17  – 789 – 837/1 – 842 - 843/1 -  846/1,5 - 847/3 
– 861/1 – 867/1,2,3 – 867/54 – 867/57 – 867/80 - 868 ) 
  



Příloha č. 2 k OZV č. 1/2021 
Přehled veřejných prostranství v katastrálním území Nepomuk pod Třemšínem se 

zákazem stanování, nocování pod širým nebem a táboření 
 
Vymezené pozemky parcelním číslem v k. ú. Nepomuk pod Třemšínem: 
( pozemky par. č. 778 – 777/6,8 – 218/1,2,6,9) 
 
 


