Obecně závazná vyhláška města Svitavy
č. 7/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Svitavy se na svém zasedání dne 14.12.2016 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a), b), c) a d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
1. Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i
návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření
estetického vzhledu města.
2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve
městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku,
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako
územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou všechny náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)
2. Veřejnými produkcemi se rozumí veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky,
včetně tanečních zábav a diskoték.
3. Pořadatelem veřejné produkce (dále jen pořadatel) se pro účely této vyhlášky rozumí
fyzická či právnická osoba nebo skupina osob, která užívá veřejné prostranství k
provozování veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav
a diskoték. Není-li taková, pak osoba, která přímo na místě danou produkci pořádá a
organizačně zajišťuje.
4. Veřejnou zelení (dále jen zelení) se rozumí sady a parky, přístupné každému bez omezení,
zeleň na náměstích a veřejných prostranstvích, uliční zeleň, okrasná a ovocná stromořadí,
jednotlivě rostoucí dřeviny a keře, zeleň v okolí vodních nádrží a květinová výsadba,
jakož i plochy zjevně určené k ozelenění.
5. Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této vyhlášky považuje zejména:
a) pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
b) znečišťování veřejného prostranství a poškozování veřejné zeleně
c) vjezd vozidel na travnaté a nezpevněné plochy
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Čl. 3
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
1. Veřejné produkce lze pořádat na všech veřejných prostranstvích, případně veřejně
přístupných místech, kde lze zajistit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek a
dopravní obslužnost.
2. Pořadatel je povinen zabezpečit, aby v případě trvání veřejné produkce po 22. hodině
nedocházelo k obtěžování ostatních obyvatel města hlukem2). Konkrétní případy, kdy je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, upravuje obecně závazná
vyhláška města Svitavy o nočním klidu.
3. Pořadatel veřejné produkce je povinen oznámit její konání odboru školství a kultury
Městského úřadu Svitavy. Lhůta k podání oznámení činí nejpozději 5 dnů před jejím
zahájením. Toto ustanovení se nevztahuje na:
a) školy, jsou-li pořadateli veřejných produkcí bez vstupného, na kterých účinkují jen
žáci nebo studenti,
b) shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání pořádána církvemi nebo
náboženskými společnostmi,
c) přednášky, výstavy, divadelní a filmová představení, pokud jsou pořádány bez
vstupného v uzavřeném objektu,
d) veřejné produkce pořádané městem Svitavy nebo jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi nebo obchodními společnostmi se stoprocentní účastí města
e) sportovní akce pořádané spolky vyvíjejícími činnost na území města
Ke splnění oznamovací povinnosti lze použít tiskopis, který je přílohou této vyhlášky.
4. U trvalých a opakujících se veřejných produkcí může pořadatel splnit povinnost uvedenou
v odst. 3 a 5 jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období jednoho
kalendářního roku.
5. V oznámení je třeba uvést:
a) jméno (název) a adresu (sídlo) pořadatele, u právnických osob identifikační číslo
organizace, jméno a adresu statutárního zástupce,
b) jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem pořadatele a osoby,
která přímo na místě veřejnou produkci pořádá a organizačně zajišťuje, včetně
telefonních kontaktů, které jsou v době konání akce aktivní
c) název veřejné produkce, hudební žánr, u koncertů názvy účinkujících skupin,
d) místo a čas pořádání,
e) kapacitu místa pořádání, příp. očekávaný počet účastníků,
f) počet a způsob označení osob zabezpečujících řádný průběh akce (tj. alespoň jedna
osoba na každých byť i započatých padesát očekávaných účastníků veřejné
produkce),
g) souhlasné stanovisko majitele areálu, na němž se má akce uskutečnit.
h) případné použití pyrotechnických předmětů v rámci veřejné produkce
i) jiné skutečnosti, které souvisí s pořádáním veřejné produkce a mohou mít vliv na
dopravní obslužnost města, veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků
6. Pořadatel je povinen zabezpečit, aby veřejná produkce byla ve stanovené době ukončena.
Dále zodpovídá za to, že v této době bude ukončena produkce hudby v místě konání.
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7. Pořadatel je povinen dodržovat podmínky stanovené dalšími zvláštními právními
předpisy3)4)
8. Pořadatel veřejné produkce je povinen zajistit úklid odpadu v místě během konání akce a
po jejím skončení. Při veřejných produkcích konaných mimo uzavřený objekt zabezpečí
pořadatel čistotu areálu dostatečným množstvím sběrných nádob na komunální odpad a na
tříděný odpad (plasty). Při veřejných produkcích konaných mimo uzavřený objekt dále
pořadatel zabezpečí čistotu areálu dostatečným množstvím sociálních zařízení.

Čl. 4
Znečišťování veřejného prostranství
a poškozování veřejné zeleně
1. Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil.
2. Na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze takovým způsobem, aby
nedocházelo k ohrožení ostatních zvířat nebo osob (např. na vodítku nebo s náhubkem).
Splnění této povinnosti zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou či dohledem.5)
3. Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata do prostorů dětských hřišť, pískovišť a
koupaliště, sloužících potřebám veřejnosti, a na pláž rybníka Rosnička. Toto ustanovení se
nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy
poskytující služby osobám zdravotně postiženým.
4. Psi musí být v parcích a sportovních areálech voděni na vodítku, a to pouze po
zbudovaných cestách. Je zakázáno se psy a ostatními zvířaty vstupovat nebo je vpouštět
na trávníkové plochy v parcích a sportovních areálech a do založených záhonů rostlin.
5. S ohledem na ochranu zeleně ve městě je zakázáno zejména:
a) koupat se nebo provádět koupání zvířat ve vodních nádržích a kašnách, kromě
nádrží k tomu určených,
b) poškozovat veřejnou zeleň, provádět jakékoliv úpravy a výsadby bez souhlasu
vlastníka, uživatele, popř. správce pozemku,
c) stanovat v parcích,
d) lovit ryby v umělých vodních nádržích v parcích.

Čl. 5
Vjezd vozidel na travnaté a nezpevněné plochy
Na veřejná prostranství, která nejsou určena k provozu vozidel, je vjezd zakázán. Jedná se
zejména o zelené plochy, hřiště, parky a nezpevněné plochy. Ustanovení se nevztahuje na
údržbu těchto ploch a na dopravní obsluhu při pořádání kulturních a společenských akcí
pořádaných či spolupořádaných městem Svitav
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Čl. 6
Kontrola a sankce
1. Dodržování této vyhlášky kontrolují strážníci městské policie a pověření pracovníci
příslušného odboru městského úřadu. Oprávnění orgánů Policie České republiky jakož i
dalších orgánů tímto nejsou dotčena.
2. Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních předpisů6).

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška města Svitavy č. 1/2014 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Pavel Čížek v.r.
místostarosta

Mgr. David Šimek v.r.
starosta

___________________________________________________________________________
1)
2)
3)

4)

5)
6)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj
č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění
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