
18. července  2007 Informační servIs strana 7

Radniãní  listy
Radniční listy – čtrnáctideník pro město Prostějov vydává společnost Studio PN, spol. s r. o., Rostislavova 5, Prostějov, IČO 25330209, tel.: 582 33 81 33, e-mail: zlom@studiopn.prostejov.cz
Distribuováno zdarma do každé domácnosti.
Redaktor: Yvona Kadlecová, tel.: 582 329 126. Sazba: Studio PN, spol. s r. o. Tisk: Tiskárny MAFRAPRINT Olomouc. Registrační číslo: MK ČR E 111 44. ISSN 1212-8368.

ce, finanční odbor) . 

Článek 1 
Úvodní ustanovení

(1) Požární řád města Prostějova upravu-
je organizaci a zásady zabezpečení požární 
ochrany na území města Prostějova  za úče-
lem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů 
města Prostějova, jejich životů a majetku před 
požáry.

(2) Požárním řádem města Prostějova není 
dotčena povinnost právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby zabezpečovat dal-
ší požadavky požární ochrany dle zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a není dotčena povin-
nost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů a §§ 42 až 44 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení pod-
mínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární pre-
venci), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených 

zabezpečováním požární ochrany ve městě
(1) Za zabezpečení požární ochrany v roz-

sahu působnosti města odpovídá město Pro-
stějov, které plní v samostatné a přenesené 
působnosti povinnosti vyplývající z právních 
předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku obča-
nů před požáry, živelními pohromami a jiný-
mi mimořádnými událostmi v katastru města 
je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen „SDH“) města Prostějova 
podle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky 
a jednotkou Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje, dislokovanou na požární 
stanici Prostějov.  

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1:
 a) Zastupitelstvo města Prostějova (dále 

jen „zastupitelstvo města“) projednává stav 
požární ochrany ve městě Prostějově mini-
málně jedenkrát ročně a vždy po závažných 
mimořádných událostech majících vztah 
k požární ochraně města Prostějova, 

b) zastupitelstvo města pověřuje kontrolou 
dodržování povinností stanovených předpisy 
o požární ochraně ve stanoveném rozsahu 
místostarostu města Prostějova, odpovědného 
mimo jiného za ochranu a tvorbu životního 
prostředí a nakládání s movitým a nemovi-
tým majetkem města  a vedoucího oddělení 
hospodářské správy odboru správy a zabez-
pečení Městského úřadu v Prostějově.

Podmínky požární bezpečnosti při čin-
nostech, v objektech nebo v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na míst-
ní situaci

Článek 3
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí 

vzniku požáru se dle místních podmínek 
považuje:

a) organizování akcí, kterých se účastní 
větší počet osob. Požární bezpečnost při pro-
vozování této činnosti je zabezpečena požární 
hlídkou ustanovenou organizátorem akce. 
Podmínky k zabezpečení požární ochrany 
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob, se řídí právním předpisem Olomoucké-
ho kraje 1). 

b) organizace akcí s používání pyrotech-
nických efektů a ohňostrojů Organizátor je 
povinen zejména: 

1. oznámit konání akce s pyrotechnickými 
efekty nebo ohňostrojem nejméně 5 pracov-
ních dnů před zahájením akce územnímu 
odboru Hasičského záchranného sboru Olo-
mouckého kraje Prostějov a odboru životního 
prostředí Městského úřadu v Prostějově,

2. stanovit organizační a technická opatření 
k zabránění vzniku a šíření požáru, 

3. ustanovit před zahájením akce požární 
hlídku. 

c)  spalování hořlavých látek na volném 
prostranství, s  výjimkou plošného vypalová-
ní porostů, které je zakázáno zvláštním práv-
ním předpisem 2).  

Podmínkami pro bezpečné provádění těch-
to činností jsou:

1.  místo spalování hořlavých látek se volí 
tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních  
hořlavých předmětů, porostů a hořlavých kon-

strukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem 
žhavých částic, vedením tepla a podobně,

2.  ohniště musí být zabezpečeno vhodným 
způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně 
přes suché porosty nebo okolní hořlavý mate-
riál,

3. spalování není možné provádět plošným 
způsobem a nesmí se provádět v období dlou-
hotrvajícího sucha, vysokých venkovních 
teplot a za větrného počasí,

4.   spalování hořlavých látek na  volném 
prostranství smí  provádět pouze osoba  starší 
18 let, osoby mladší mohou tuto činnost pro-
vádět jen za dozoru dospělé osoby,

5.   ohniště určené ke spalování může mít 
max. průměr 2 m a výška spalovaných hořla-
vých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,

6.   pokud je spalování prováděno na poli se 
strništěm, místo pálení se oboře pruhem  ales-
poň 1m širokým; plocha na které jsou zbytky 
spalovány nesmí přesáhnout 5 m2,

7.   při činnosti uvedené  v předchozím 
bodě je nutné zajistit přítomnost nejméně 
dvou dospělých osob vybavených hasícími 
prostředky a po dobu 8 hodin od ukončení 
spalování místo kontrolovat,

8.   právnickým osobám a  podnikajícím 
fyzickým osobám  pro období příprav,

9.   spalování hořlavých látek na volném 
prostranství stanoví další opatření zvláštní 
právní předpis 3) ,

10. povinnosti, zákazy a jiná omezení sta-
novená zvláštními právními předpisy  nejsou 
tímto dotčeny4).

d)  rozdělávání ohňů v přírodě. Podmínka-
mi požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů 
v přírodě jsou:

1.  místo rozdělávání ohně se volí obdob-
ným způsobem jak je stanoveno v článku 3 
písm. c) shora, 

2.  místo pro rozdělávání  ohně musí být 
izolováno vhodným  způsobem od hořlavých   
látek (např.: obložení kameny,  vytvoření 
ochranného  pásma odkopáním půdy kolem 
ohniště apod.),

3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 
let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen 
v přítomnosti dospělé osoby,

4. oheň se nesmí ponechat bez dozoru 
a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí 
ohně, jeho zalití, nebo zasypání zeminou,

5.  vzdálenosti od okraje lesa ve kterých 
lze rozdělávat oheň jsou upraveny zvláštním 
právním předpisem 5),

6.  pro rozdělávání ohňů v dětských 
táborech, veřejných tábořištích,kempech 
a podobných rekreačních zařízeních zpracu-
je provozovatel těchto zařízení organizační 
a technická opatření k zabránění vzniku požá-
ru a dále opatření k  vytvoření podmínek pro 
hašení požáru v rozsahu stanoveném zvlášt-
ním právním   předpisem 6),

7.  oheň nelze rozdělávat v období dlouho-
dobého sucha, vysokých venkovních teplot a  
za větrného počasí.

e)  manipulace s otevřeným ohněm a žha-
vými předměty. Podmínkami požární bezpeč-
nosti pro tyto činnosti jsou:

1. zapálené svíčky, louče, petrolejové 
lampy apod.umístit na nehořlavé podložky 
v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, 
zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je 
bez dozoru,

2.  žhavé předměty ukládat na požárně 
bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel  
a saze z komína ukládat do nehořlavých uza-
víratelných nádob.

f)  manipulace s hořlavými kapalinami. 
Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

1. přelévání nebo přečerpávání hořlavých 
kapalin lze provádět pouze  do obalů, nádrží  
nebo kontejnerů k tomu účelu určených a na 
místech dostatečně větraných a v dostatečné 
vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

2. při činnosti podle předchozího odstavce 
je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným 
ohněm; stejné podmínky  platí pro nanášení 
hořlavých barev a laků,

3. další zákazy a omezení při  skladová-
ní a ukládání  hořlavých kapalin fyzickými 
osobami jsou stanoveny zvláštním právním 
předpisem 7).

g)  manipulace s hořlavými a hoření pod-
porujícími plyny: při manipulaci s hořlavými   
plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený 
oheň; stejně tak se  zakazuje  používat otevře-
ného  ohně ke zkoušení netěsností obalů, arma-
tur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny. Lahve  

a sudy s  hořlavými plyny  musí být  chráněny  
před nárazem, lahve musí být zajištěny proti 
pádu a sudy proti samovolnému pohybu. Dal-
ší zákazy a omezení při skladování a ukládání 
hořlavých plynů fyzickými osobami jsou sta-
noveny zvláštním právním předpisem 7).

Článek 4
(1)  Za objekty se zvýšeným nebezpečím 

požáru se považují objekty, v nichž se prová-
dějí činnosti podle § 4 odst. 2 písmeno g), h), 
i) a j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
v objektech se zvýšeným požárním nebezpe-
čím se řídí § 5, § 6 a § 6a zákona č. 133/1985 
Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb.,  o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu stát-
ního požárního dozoru ( vyhláška o požární 
prevenci). 

(2) Majitelé obytných domů a budov pro  
ubytování stanoví v  domovních a ubytova-
cích řádech podmínky  požární bezpečnosti 
pro  nájemníky bytů a ubytované  osoby a tyto 
podmínky zakotví v nájemních smlouvách. 
Do stanovení podmínek požární bezpečnosti 
patří i upozornění na  neúměrné zvyšování 
nahodilého požárního zatížení stanoveného 
zvláštním právním předpisem 8).

 Článek 5
(1)  Za dobu ze zvýšeným nebezpečím 

požárů se považuje:
a) topné období, kterým se rozumí  období, 

kdy  jsou spotřebiče  paliv určené k vytápění 
používány. Podmínkami požární bezpečnosti 
v tomto období jsou:

1. dodržování bezpečných vzdáleností 
spotřebičů paliv od povrchů stavebních kon-
strukcí, podlahové krytiny a pořizovacích  
předmětů z hořlavých hmot, které jsou stano-
veny v  průvodní dokumentaci výrobce nebo 
dovozce spotřebiče (např. v návodu k obslu-
ze); v ostatních případech se za bezpečnou 
vzdálenost považuje:

i) u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 
800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm 
v ostatních směrech,

ii) u spotřebičů na kapalná a plynná paliva 
a u elektrospotřebičů vzdálenost 500 mm ve 
směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních 
směrech.

2. dodržování bezpečných vzdáleností 
kouřovodů od povrchu stavební konstrukce 
z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpeč-
né vzdálenosti stanoveny zkouškami v pří-
slušném zkušebním ústavu považují se za 
bezpečné tyto vzdálenosti:

i) 200 mm od obložení zárubní dveří 
a podobně umístěných částí stavebních kon-
strukcí z hořlavých hmot a od  instalace potru-
bí z  hořlavých hmot, včetně jeho případné 
izolace z hořlavých hmot,

ii) 400 mm od ostatních částí stavebních 
konstrukcí z hořlavých hmot,

iii) je-li kouřovod opatřen  vhodnou izola-
cí z nehořlavé hmoty s  celkovou  tloušťkou 
jeho vrstev nejméně 20 mm, smí se bezpečné 
vzdálenosti snížit na čtvrtinu.

3.    v případě uložení hořlavých  látek v  
půdních a sklepních prostorách jejich  umís-
tění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího 
povrchu komínového tělesa.

4.    přístup k vybíracím a vymetacím  dvíř-
kům zachovávat volný, v jejich blízkosti 1m 
a menší neskladovat hořlavé látky.

5. přístup ke komínům, zejména komínové 
lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.

6. čištění a kontrolu komínů  zabezpečují 
majitelé nebo  správci objektů ve lhůtách a způ-
sobem stanoveným právním předpisem 9). 

7. zákazy a jiná omezení při instalaci, 
umísťování, užívání, obsluhu a údržbu spo-
třebičů paliv určených k vytápění objektů, 
stanovená zvláštními právními předpisy 10) 
nejsou výše uvedenými články dotčeny.

b) období dlouhodobého sucha, za něž se 
považuje zejména období s dlouhodobým 
nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzduš-
nou vlhkostí,  s  dlouhodobě vysokou teplo-
tou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen 
„období sucha“). Z hlediska zabezpečování  
zvláštních  podmínek požární  ochrany vyhla-
šuje  toto období  podle místních podmínek 
Městský úřad v Prostějově pro konkrétní 
katastrální území, nebo pro území  celého 

města, a to způsobem v místě obvyklým. 
Podmínkami  požární  bezpečnosti v tomto 
období jsou:

1.  dodržování přísného zákazu kouření 
rozdělávání ohňů v přírodě, používání ote-
vřeného ohně na volném prostranství a odha-
zování žhavých, hořících nebo doutnajících 
předmětů a nedopalků cigaret,

2.  vlastníci  lesa a právnické a  podnikající 
fyzické osoby  nesmí v období sucha používat 
při činnostech souvisejících s hospodařením 
v lese otevřeného ohně a spalovat v lese klestí 
a těžební  odpad,

3.   právnické osoby a podnikající fyzické 
osoby hospodařící v lesích jsou povinny:

i) kontrolovat místa, kde se před vyhláše-
ním období sucha provádělo spalování klestí 
a těžebního odpadu,

ii) označit na přístupových cestách do lesa 
zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování 
ohně v lese, odhazování hořících a doutnají-
cích předmětů,

iii) prověřit lesní cesty (zejména ty, které 
vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním 
porostům - mladý les s hustým  travním pod-
rostem)  z hlediska jejich sjízdnosti.

Článek 6
Způsob nepřetržitého zabezpečení 

požární ochrany 
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohro-

my či jiné mimořádné události v katastru 
města je zabezpečeno systémem ohlašoven 
požáru uvedených v čl. 9 této obecně závazné 
vyhlášky.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku obča-
nů před požáry, živelními pohromami a jiný-
mi mimořádnými událostmi v katastru města 
je zabezpečena jednotkami požární ochra-
ny uvedenými v čl. 2 této obecně závazné 
vyhlášky.

Článek 7
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město zřizuje jednotku sboru dobrovol-

ných hasičů města Prostějova (dále jen „jed-
notka sboru dobrovolných hasičů“). Umístě-
ní, kategorie a  početní stavy jednotky sboru 
dobrovolných hasičů jsou uvedeny v příloze 
č. 1 této obecně závazné vyhlášky.  Vybave-
ní požární technikou a věcnými prostředky 
požární ochrany jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů města Prostějova jsou uvedeny 
v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

(2) Členové jednotky  sboru dobrovolných 
hasičů se při vyhlášení požárního poplachu co 
nejrychleji dostaví do požární zbrojnice dle 
místa dislokace příslušného družstva:

Vrahovice, Československého armádního 
sboru 72  

Krasice, Západní 70/123
Čechovice 46
Domamyslice, Na splávku 904 a
Žešov 39
(3) Velitel jednotky sboru dobrovolných 

hasičů může stanovit i jiné místo soustředění 
jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

Článek 8
Přehled o zdrojích vody pro hašení 

požárů a podmínky jejich trvalé použitel-
nosti a stanovení dalších zdrojů vody pro 
hašení požárů a podmínky pro zajištění 
jejich trvalé použitelnosti

(1) Město Prostějov stanovuje následující 
zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje 
požární vody, které  svou kapacitou, umístěním 
a vybavením umožní účinný požární zásah

a) přirozené 
1. Vodní nádrž na ul. Drozdovice, Šmera-

lova, Na Hrázi,
2. Vodní nádrž na ul. Západní,
b) umělé 
1. Hydrantová síť na území města 
c) víceúčelové 
Pivovarský rybník.
(2) Město Prostějov zpracovává a udržuje 

v aktuálním stavu plán města s vyznačením 
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích sta-
novišť pro požární techniku a vhodného smě-
ru příjezdové komunikace, který v jednom 
vyhotovení předává jednotce požární ochra-
ny uvedené v článku 7 této obecně závazné 
vyhlášky a jednotce HZS Olomouckého kra-

je, územní odbor Prostějov.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro 

hašení je povinen plnit ustanovení daná práv-
ními předpisy o požární ochraně. V případě, 
že není možné vodní zdroj použít, je povinen 
tuto skutečnost nahlásit na odbor životní-
ho prostředí Městského úřadu v Prostějově 
a Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje, územní odbor Prostějov. 

(4) Vlastník pozemku nebo příjezdové 
komunikace ke zdrojům vody pro hašení 
musí zajistit volný příjezd pro mobilní požár-
ní techniku. Vlastník pozemku nebo příjezdo-
vé komunikace  zajistí plnění povinnosti pod-
le věty první další osobou (správce, nájemce, 
uživatele), nevykonává-li svá práva vůči 
pozemku nebo příjezdové komunikaci sám.

Článek 9
Seznam ohlašoven požárů a dalších 

míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich 
označení

(1) Město Prostějov zřizuje následující 
ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny 
tabulkou „Ohlašovna požárů“ :

a)  Městská policie Prostějov, Havlíčkova 
ul. , Prostějov 

b)  Městský úřad v Prostějově,  odbor kan-
celář starosty, oddělení informační služby, 
nám. T. G. Masaryka 12, Prostějov.

(2) Město Prostějov zřizuje další místa pro 
hlášení požárů, která jsou trvale označena 
symbolem telefonního čísla „150“. 

(3) Existence samostatných ohlašoven 
požárů zřizovaných právnickými osobami 
a podnikajícími fyzickými osobami a jejich 
činnost není touto obecně závaznou vyhláš-
kou dotčena.

Článek 10
Způsob vyhlášení požárního poplachu 
(1) Vyhlášení požárního poplachu v městě 

se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, kte-

rý je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. 
pauza – 25 sec. tón) nebo

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ 
vyhlašovaným elektronickou sirénou (napo-
dobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, 
„HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jedno-
značný a nezaměnitelný s jinými signály),

(2) V případě poruchy technických zařízení 
pro vyhlášení požárního poplachu se požární 
poplach v městě vyhlašuje veřejným rozhla-
sem a svolávacím zařízením jednotky sboru 
dobrovolných hasičů. 

Článek 11
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požár-

ní ochrany podle výpisu z požárního popla-
chového plánu Olomouckého kraje je uveden 
v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 12 
Sankce

(1) Porušení povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou fyzickými oso-
bami lze  postihovat jako přestupek podle 
zvláštních právních předpisů11) a právnic-
kými a podnikajícími fyzickými osobami při 
výkonu jejich  podnikatelské činnosti jako 
jiný správní delikt podle zvláštních právních 
předpisů 12). 

Článek 13 
Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou ne-
jsou dotčeny povinnosti právnických a fyzic-
kých osob při předcházení požárům a při 
jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních 
právních předpisů 13).

(2) Touto obecně závaznou vyhláškou se 
ruší obecně závazná vyhláška města Prostějo-
va č. 53/2001 Požární řád města Prostějova.

Článek 14  
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení.

 1) Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002, 
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčast-
ňuje větší počet osob

2) § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů

3) §5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů

4) např. zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška města č. 14/2004 o systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů  a  
Nařízení města Prostějova  č.2/2003  o spa-
lování odpadů.

5) § 20 zákona č.289/1985 Sb., o lesích 

a o změně některých zákonů (lesní zákon)
6) § 11 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu stát-
ního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci),

7) § 44 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stano-
vení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (o požární preven-
ci),

8) Příloha č. 2 , vyhlášky č.246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (o požár-
ní prevenci),

  9) vyhláška č.111/1981 Sb., o čištění 
komínů

10) § 42 až 44 vyhlášky č. 246/2001 
Sb., o stanovení podmínek požární bez-
pečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (o požární prevenci),

11) § 46 odst. 1 zákona č.200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
12) § 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., 

o  obcích (obecní  zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů

13) zejména zákon č.133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o   
stanovení  podmínek  požární bezpeč-
nosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci)

Město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška  č. 5/2007
Požární řád města prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova dne 26. června 2007 podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  a podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydalo tuto obecně závaznou vyhlášku

Pudilová,


