Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 2/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 23. 1. 2019
Přítomni: Kučák, Strnad, Lomosová, Kašík, Rychta, Sikora
Omluvena: Budská
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení provozního řádu dětského hřiště
Schválení nařízení 1/2019
Odstoupení od veřejnoprávní smlouvy s městem Kostelec nad Černými lesy
Pozemek pro stavbu ČOV
Inventura

Ad. 1: Zastupitelstvo obce prostudovalo provozní řád dětského hřiště. Nebyly vznešeny námitky.
Provozní řád dětského hřiště tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 5/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Bod byl schválen.
Ad. 2: Zastupitelstvo obce prostudovalo Nařízení obce Štíhlice č. 1/2019, kterým se řídí tržní řád.
Nebyly vznešeny námitky. Znění nařízení tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Usnesení č. 6/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Nařízení obce Štíhlice č. 1/2019,
kterým se řídí tržní řád.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Bod byl schválen.
Ad. 3.: Zastupitelé obce Štíhlice se rozhodli, že obec Štíhlice odstoupí od veřejnoprávní smlouvy
s městem Kostelec nad Černými lesy, jejímž předmětem bylo rozhodování správního řízení.
Vzhledem ke zvýšení odměn za správní řízení.
Usnesení č. 7/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje odstoupení od veřejnoprávní
smlouvy s městem Kostelec nad Černými lesy ze dne 25. 3. 2004.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Bod byl schválen.

Ad. 4. Zastupitelé schválili záměr odkoupit pozemky pro stavbu ČOV.
Usnesení č. 8/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje záměr koupit pozemek p. č. 169/2 o
rozloze 756 m2 a pozemek p. č. 169/3 49 m2 nacházející se v katastrálním území Štíhlic, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 608 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha – východ.
Ad. 5 Zastupitel a předseda kontrolního výboru pan Vladimír Strnad seznámil zastupitele
s provedenou inventurou majetku obce, která proběhla bez závad.
Štíhlice: 28. 1. 2019
Zapsala: Lomosová
Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 1. 2. 2019
Sejmuto:

Příloha č. 1
Provozní řád dětského hřiště v obci Štíhlice
Majitel: Obec Štíhlice, Štíhlice 5, www.stihlice.cz
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků
dětského hřiště, a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně respektovat a dodržovat.
Článek 1
VYUŽITÍ PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
1. Dětské hřiště slouží ke hrám a relaxaci široké veřejnosti. Vstup a použití hřiště je výhradně
na vlastní nebezpečí.
2. Hřiště je určeno pro děti ve věku od 0 do 14 let. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní
nebezpečí, za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba starší 18 let.
3. Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště a využívání instalovaného vybavení povoleno pouze
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby starší
18 let.

1.
2.
3.
4.
5.

Článek 2
ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou opilé, podnapilé, nebo pod
vlivem omamných a psychotropních látek. Dále osobám nemocným infekční nebo jiným
přenosným onemocněním.
Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm.
Vjezd motorových vozidel je zakázán s výjimkou obsluhy.
Vjezd na kole a kolečkových bruslí je zakázán.
Je zakázáno pořádání propagačních či reklamních akcí.

6. Zakazuje se vnášet do areálu dětského hřiště skleněné nebo jakékoli ostré předměty (např.
lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky atd.) a jiné zdraví ohrožující předměty. Dále se
zakazuje vnášet do areálu dětského hřiště střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté
látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost, a jakýmkoliv způsobem
s nimi manipulovat.
7. Zakazuje se vodění psů a jiných zvířat do prostoru hřiště.
8. V prostorách hřiště je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných
omamných, psychotropních a návykových látek.
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Článek 3
PROVOZNÍ POKYNY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani
ostatním.
Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce a udržovat jej
v čistotě. Atrakce v areálu zabudované jsou určené pouze dětem.
Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržování provozního
řádu, nenese obec Štíhlice v žádném případě odpovědnost.
Při současném užití areálu několika uživateli, je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla
bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.
Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit vedení obce. Uživatel
musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.
Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké, vlhké, namrzlé či jinak viditelně poškozené!
Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
Nalezené předměty se odevzdají vedení obce.

Článek 4
VŠEOBECNÉ POKYNY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
1. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci
upozornit kteréhokoliv zastupitele obce. V případě porušení tohoto provozního řádu může
být uživatel vykázán z areálu a podle okolností může být jeho chování i předmětem
přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti dnem
účinnosti.
Dodržování Provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů hřiště.
HŘIŠTĚ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE ZAŘÍZENÍ KLUZKÉ A VLHKÉ, NAMRZLÉ ČI
JINAK VIDITELNĚ POŠKOZENÉ!!!
POBYT NA DĚTSKÉM HŘIŠTI JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ UŽIVATELE, ZA DĚTI
RUČÍ RODIČE, ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ČI JINÁ DOSPĚLÁ OSOBA STARŠÍ 18 LET
PŘI VSTUPU DO AREÁLU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VYJADŘUJE NÁVŠTĚVNÍK (RODIČ,
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE, ČI JINÁ DOSTĚLÁ OSOBASTARŠÍ 18 LET) SOUHLAS
S TÍMTO PROVOZNÍM ŘÁDEM.
Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání:
112
Hasiči:
150
Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Starosta obce Štíhlice: 737 642 331
Ve Štíhlicích 14. 11. 2018
Schváleno na veřejném zasedání dne: 23. 1. 2019
Den účinnosti provozního řádu: 28. 1. 2019

Příloha č. 2
Nařízení obce Štíhlice č. 1/2019,
kterým se řídí tržní řád
Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém zasedání dne 23.1. 2019 usnesením č. 5/2019 vydalo
v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1) a § 84 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 18 odst. 1) a 3) zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku,
prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona *1 na území obce Štíhlice.
2. Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k
němu.
Článek 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na tomto tržním místě:
Prostor č. 1: Obecní pozemek p. č. 788/1
Prostor č. 2: Obecní pozemek p. č. 788/5
Prostor č. 3: Obecní pozemek p. č. 788/6
Článek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
1. Kapacita tržního místa je bez bližšího vymezení prodejních míst, toto však nesmí přesáhnout
vyznačený prostor.
2. Tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz, mezi
prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární
ochrana v souladu se zvláštními předpisy.
Článek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
1. Tržní místo je provozováno po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním
místě je od 7:00 do 18:00 hod.
2. Restaurační předzahrádka může být provozována po dobu nepřesahující provozní dobu
provozovny hostinské činnosti, nepřesahuje-li do doby nočního klidu. – dát to tam?
Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
1. Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb jsou povinni:
a) udržovat prodejní místo v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené,
b)

dbát

na

to,

aby

provozem

nedocházelo

k

narušování

veřejného

pořádku,

c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,

d) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s
živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními předpisy, upravující veterinární a
hygienické podmínky a požadavky *2 .
Článek 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
1. Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního
pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v
pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky *3 .
Článek 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
1. Na celém území obce Štíhlice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej zboží a nabídka
služeb, a to s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti v obci, v
ochraně bezpečnosti obyvatel obce, zejména seniorů.
2. Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a
nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či
služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.
3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka
služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel,
tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na
místě.
Článek 8
Sankce a pokuty
1. Porušení tohoto zákona se postihuje podle zvláštních právních předpisů *4 .
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce,
zařazení do Úřadu obce Štíhlice, členové zastupitelstva obce a Policie ČR.
2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
2. Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Ve Štíhlicích 23.1.2019
……………………………………..
Jozef Kučák
starosta
*1 ) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
* 2 ) např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
* 3 ) dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
* 4 ) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

