MĚSTO OTROKOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 5/2011,
KTEROU SE UKLÁDAJÍ NĚKTERÉ POVINNOSTI
NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 10 OBECNÍHO ZŘÍZENÍ
(OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM POŘÁDKU)
ve znění OZV č. 6/2013, OZV č. 3/2014, OZV č. 5/2015 a OZV č. 1/2016
ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 03.05.2016 (zpracovalo oddělení KST)
Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 3. listopadu 2011 usnesením č. ZMO/113/11/11 vydat na
základě ustanovení čl. 104 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a v souladu
s ustanovením § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 24
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku města Otrokovice:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět úpravy a základní ustanovení
(1)

Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) se s působností pro území města Otrokovice
(dále jen „město“) v samostatné působnosti
a) ukládají povinnosti
1. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
2. pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních
zábav a diskoték,
3. k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně,
4. k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti,
b) stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

(2)

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
a) nabízení nebo poskytování sexuálních služeb (prostituce) na všech veřejných prostranstvích
1
v zastavěném území města ),
b) pořádání sportovních, kulturních nebo obdobných veřejnosti přístupných akcí v parcích a na
plochách parkového charakteru,
c) rozdělávání a udržování otevřených ohňů na plochách veřejné zeleně,
d) táboření (stanování) na plochách veřejné zeleně,
e) požívání (konzumace) alkoholických nápojů na některých vymezených veřejných prostranstvích
f)
vyžadování a přijímání finančních a jiných darů (žebrání) na některých vymezených veřejných
prostranstvích,
2
g) provozování restauračních zahrádek v době nočního klidu v blízkosti budov určených k bydlení ),
h) pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků spojených s veřejnou produkcí hudby v době
nočního klidu,
i)
pohyb psů na veřejných prostranstvích bez zabezpečení, jak je stanoveno touto vyhláškou
(čl. 12).
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Čl. 2
Vymezení pojmů a veřejných prostranství
(1)

Pro účely této vyhlášky se rozumí
3
a) dnem klidu sobota, neděle, státní svátek ) a jiný státem uznaný svátek, který je dnem pracovního
3
klidu (ostatní svátek ),
b) dobou nočního klidu doba od 22. hodiny do 6. hodiny bezprostředně následujícího dne,
c) držitelem psa fyzická osoba, která v rozhodný okamžik má psa ve své péči (např. osoba, která
venčí svého či cizího psa),
4
d) plochou veřejné zeleně veřejné prostranství ) zapsané v katastru nemovitostí jako pozemek
5
s druhem „ostatní plocha“, jehož způsob využití je zeleň ) (okrasná zahrada, uliční a sídlištní
zeleň, park a jiná plocha funkční a rekreační zeleně),
e) restaurační zahrádkou stavba funkčně související s provozovnou určenou k provozování živnosti
„hostinská činnost“, případně jiné vymezené místo mimo budovu, na kterém se na zpevněném
povrchu provozuje živnost „hostinská činnost“ a které je k tomuto účelu vybaveno,
f) veřejnou produkcí hudby veřejné provozování hudebního díla s textem nebo bez textu,
provozované živě nebo ze záznamu.
g) souhlasem města souhlas města jako vlastníka daného pozemku, případně jako subjektu, který
zabezpečuje na své náklady údržbu daného veřejného prostranství; souhlasem města nejsou
dotčena práva jiných vlastníků a ani tento souhlas nenahrazuje správní povolení vyžadovaná
6
zvláštními právními předpisy ).

(2)

Vymezenými veřejnými prostranstvími jsou pro účely této vyhlášky tato veřejná prostranství ) na
území města:
a) parky včetně místních komunikací a zpevněných ploch, které jsou jejich součástí, a to
1. park před Společenským domem (pozemek parc. č. 439/6 v k.ú. Otrokovice),
2. park u budovy polikliniky na tř. Osvobození (pozemky parc. č. 218, 220/2, 220/4, 220/5, 220/6,
220/8, 220/11, 222/2, 275/10, 275/11, 275/12, 3381/2 v k.ú. Otrokovice),
b) plochy parkového charakteru včetně místních komunikací a zpevněných ploch, které jsou jejich
součástí, a to parková plocha
1. na sídlišti Trávníky u křižovatky ulic Hlavní a J.Valčíka, před objektem č.p. 1157 (část
pozemku parc.č. 1502/35 a část pozemku parc.č. 1502/20 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic),
2. kolem kostela sv. Anny v Kvítkovicích (pozemky parc. č. 1551/6 a 1551/7 v k.ú. Kvítkovice
u Otrokovic),
3. před kostelem sv. Michaela na náměstí 3. května (část pozemku parc. č. 2343/1 v k.ú.
Otrokovice),
4. před kostelem sv. Vojtěcha (pozemky parc. č. 3/1, 6/9, 19, 20/2, 2343/12 a 2348/1 v k.ú.
Otrokovice),
5. kolem Společenského domu (pozemek parc. č. 439/8 v k.ú. Otrokovice),
c) místní komunikace včetně chodníků, zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně na náměstí
3. května (pozemky parc. č. 136/4, 136/10, 180, 186, 2298/5, 2307/4, 2307/5, 2343/1, 2343/2,
2343/6, 2343/17, vše v k.ú. Otrokovice),
d) veřejně přístupná podloubí budov č.p. 1340, 1341, 1342 na náměstí 3. května,
e) místní komunikace včetně chodníků, zpevněné plochy a plochy veřejné zeleně před nádražím ČD
na ulici Nádražní až k ulici J.Jabůrkové (pozemky parc.č. 325/19, 325/20 a 325/21, část pozemku
parc.č. 325/2 před budovami v ul. Nádražní a část pozemku parc.č. 2763/1 mimo ul. Havlíčkovu,
vše v k.ú. Otrokovice),
f) chodníky, zpevněné plochy, plochy veřejné zeleně a další prostory přístupné každému bez
omezení v okolí velkoplošných prodejen, a to
1. pozemky parc.č. 1270/5, 1270/20 a 1270/36 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic (okolí prodejny
Albert),
2. pozemky parc. č. 4759 a 4755 v k.ú. Otrokovice (okolí prodejny Kaufland)
3. pozemek parc.č. 3222/1 v k.ú. Otrokovice (okolí prodejny Lidl),
g) veřejná prostranství v okruhu 25 m od prodejen s maloobchodním prodejem alkoholických nápojů
neuvedených v písm. f) (např. prodejen potravin, smíšených prodejen, prodejen tabáku a jiných
specializovaných prodejen),
h) zastávky městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy a veřejná prostranství v okruhu
50 m od nich,
i) sportoviště, dětská hřiště a pískoviště na veřejných prostranstvích,
j) veřejná prostranství v okruhu 50 m od škol a školských zařízení včetně jejich odloučených
pracovišť,
k) veřejná prostranství v okruhu 50 m od zdravotnických zařízení,
7
l) městská tržiště ).
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ČÁST DRUHÁ
MÍSTNÍ ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Čl. 3
Zákaz prostituce
1

Na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území města ) je zakázáno nabízet nebo poskytovat
sexuální služby.
Čl. 4
Ochrana veřejné zeleně
Vzhledem k tomu, že jde o činnosti podle čl. 1 odst. 2, a v zájmu ochrany veřejné zeleně je zakázáno:
a) pořádat bez předchozího souhlasu města v parcích a na plochách parkového charakteru
sportovní, kulturní a obdobné veřejnosti přístupné akce; právo shromažďovací podle zvláštního
8
zákona ) a obecné užívání veřejných prostranství není tímto zákazem dotčeno,
b) rozdělávat a udržovat otevřené ohně na plochách veřejné zeleně; tento zákaz se nevztahuje na
rozdělávání a udržování otevřených ohňů na ohništích vybudovaných na plochách veřejné zeleně
9
se souhlasem města, pokud jsou při tom dodrženy zvláštní právní předpisy ),
c) tábořit (stanovat) na plochách veřejné zeleně.
Čl. 5
Zákaz požívání alkoholických nápojů
(1)

Na vymezených veřejných prostranstvích podle čl. 2 odst. 2 písm. a) až l) je zakázáno požívání
(konzumace) alkoholických nápojů.

(2)

Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na požívání (konzumaci) alkoholických nápojů na uvedených
veřejných prostranstvích
a) v restauračních zahrádkách provozovaných v souladu s platnými právními předpisy,
b) v době, kdy se na daném veřejném prostranství koná společenská, kulturní nebo sportovní akce
pořádaná se souhlasem města,
c) ve dnech 31. prosince a 1. ledna.
Čl. 6
Zákaz žebrání

(1)

Na vymezených veřejných prostranstvích podle čl. 2 odst. 2 písm. a) až g) je zakázáno vyžadování
a přijímání finančních a jiných darů (žebrání).

(2)

Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na
a) vybírání peněz studenty v měsících květnu a červnu souvislosti s ukončením střední školy (tzv.
poslední zvonění),
b) vybírání finančních prostředků v rámci povolené veřejné sbírky.
Čl. 7
Provoz restauračních zahrádek
6

V restauračních zahrádkách na území města, které nepodléhají regulaci podle tržního řádu ) a které jsou
umístěny ve vzdálenosti kratší než 100 m vzdušnou čarou od nejbližší budovy určené k bydlení, nesmí
provozní doba začít dříve než v 9 hodin a musí skončit nejpozději ve 22 hodin téhož dne.
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ČÁST TŘETÍ
VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ KULTURNÍ PODNIKY
Čl. 8
Pojem veřejně kulturní akce a její pořadatel
(1)

Veřejnými kulturními akcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné kulturní podniky
a společenské akce jako například taneční zábavy, diskotéky, koncerty a jiné obdobné akce spojené
s veřejnou produkcí hudby; veřejnou kulturní akcí pro účely této vyhlášky není cirkus a lunapark.

(2)

Pořadatelem veřejné kulturní akce je fyzická či právnická osoba, která je provozovatelem zařízení
(hostinské provozovny, budovy, venkovního areálu apod.), v němž se veřejná kulturní akce koná,
nebo fyzická či právnická osoba, která je oprávněna na základě souhlasu provozovatele zařízení,
vlastníka budovy nebo pozemku pořádat v zařízení, v budově nebo na pozemku veřejnou kulturní
akci.
Čl. 9
Podmínky pořádání, průběhu a ukončení veřejných kulturních akcí
10

(1)

Veřejnou kulturní akcí lze při dodržení zvláštních právních předpisů ) ve venkovním prostoru (mimo
budovy) pořádat
a) ve dnech, po kterých následuje den klidu, nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději
do 1 hodiny bezprostředně následujícího dne,
b) v ostatních dnech nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději do 23 hodin téhož dne.

(2)

Veřejnou kulturní akci lze při dodržení zvláštních právních předpisů ) v budovách pořádat
a) ve dnech, po kterých následuje den klidu, nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději
do 3 hodin bezprostředně následujícího dne,
b) v ostatních dnech nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději do 1 hodiny bezprostředně
následujícího dne.
Toto ustanovení se vztahuje i na veřejné kulturní akce pořádané v místnostech hostinských
provozoven a v budovách kulturních a jiných obdobných zařízení, ovšem není jím dotčena provozní
doba provozovny nebo zařízení.

(3)

Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčena zákonem stanovená doba nočního klidu

(4)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí ve dnech 31. prosince a 1. ledna a dále v případech, pro
které bude schválena výjimka podle čl. 13. Pro noc z 31. prosince na 1. ledna není vymezena žádná
doba nočního klidu.

(5)

Pořadatel veřejné kulturní akce, která se má konat zcela nebo zčásti ve venkovním prostoru (mimo
budovy), je povinen pořádání veřejné kulturní akce písemně oznámit Městské policii Otrokovice
alespoň 5 pracovních dnů přede dnem zahájení akce. Oznámení musí obsahovat: název veřejné
kulturní akce, datum jejího konání a čas zahájení a čas ukončení akce, předpokládaný počet
účastníků, označení místa konání akce, způsob zajištění pořadatelské služby, označení pořadatele
dané veřejné kulturní akce (u fyzické osoby: jméno a příjmení, identifikační číslo, případně datum
narození, adresa místa podnikání, případně bydliště a kontaktní telefon, u právnické osoby: název
(obchodní firma), identifikační číslo, adresa sídla a kontaktní telefon odpovědné osoby) a podpis
pořadatele dané veřejné kulturní akce. Oznámení se podává poštou, datovou schránkou města nebo
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Otrokovice.

10

10a

).

ČÁST ČTVRTÁ
ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLOUŽÍCÍ POTŘEBÁM VEŘEJNOSTI
Čl. 10
Městské koupaliště
V areálu Městského koupaliště na ulici Mánesova je dospělým osobám zakázána rekreace a koupání
bez oděvu (nudismus, naturismus).
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Čl. 11
Rekreační oblast Štěrkoviště
(1)

V Rekreační oblasti Štěrkoviště, která zahrnuje vodní nádrž Štěrkoviště (pozemek parc. č. 3358
v k.ú. Otrokovice) a přilehlé pozemky města ohraničené oplocením (pozemek parc. č. 3360 a 3365/8
a části pozemků parc. č. 3359/1, 3359/2 a 3366/1, vše v k.ú. Otrokovice), je mimo místa vyhrazená se
souhlasem města k danému účelu
a) zakázána dospělým osobám rekreace a koupání bez oděvu (nudismus, naturismus),
b) zakázáno tábořit (stanovat),
c) zakázáno rozdělávat a udržovat otevřené ohně.

(2)

Dále je do Rekreační oblasti Štěrkoviště zakázáno přivádět psy, kočky a další zvířata v lidské péči
(např. hospodářská zvířata), a to
a) v době, kdy se v areálu koná organizovaná společenská, kulturní nebo sportovní akce,
b) v období letní rekreační sezóny od 1. června do 31. srpna.
ČÁST PÁTÁ
PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
Čl. 12
Pohyb psů na veřejných prostranstvích

(1)

Na vymezená veřejná prostranství uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a), b) a i), která jsou označena tabulí
s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa nebo nápisem "Zákaz vodění psů", je zakázáno přinášet nebo
11
přivádět psy; toto ustanovení se nevztahuje na služební psy při výkonu služby ), na psy
záchranářské při záchranné akci, na vodící psy doprovázející nevidomé osoby a na psy speciálně
vycvičené pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením doprovázející tyto osoby.

(2)

Na vymezených veřejných prostranstvích je držitel psa povinen mít psa upevněného na vodítku,
a pohybují-li se v blízkosti psa cizí lidé, musí opatřit psa i náhubkem; toto ustanovení se nevztahuje
11
na služební psy při výkonu služby ), na psy záchranářské při záchranné akci a na vodící psy
doprovázející nevidomé osoby a na psy speciálně vycvičené pro doprovod osoby s těžkým
zdravotním postižením doprovázející tyto osoby.

(3)

Na vymezených veřejných prostranstvích je držitel psa povinen, ponechává-li psa uvázaného bez
11
dozoru, opatřit jej náhubkem; toto ustanovení se nevztahuje na služební psy při výkonu služby ).

(4)

Ustanoveními tohoto článku není dotčena zákonná povinnost držitele psa předcházet škodám ).

12

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 13
Výjimky
Výjimku z uplatňování čl. 9 odst. 1 a 2 ve smyslu rozšíření doby pro pořádání veřejné kulturní akce může
schválit svým usnesením Rada města Otrokovice, a to pouze v odůvodněných případech a pouze pro danou
akci nebo pro více akcí téhož pořadatele na omezenou dobu nejvýše jednoho roku.
Čl. 14
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje
1.

obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 4/2002, kterou se vydává řád Městského
hřbitova Otrokovice, vydaná dne 03.09.2002,
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2.

obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 1/2007, kterou se ukládají některé povinnosti
na základě ustanovení § 10 obecního zřízení (obecně závazná vyhláška o veřejném
pořádku), vydaná dne 20.02.2007,

3.

obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 3/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Otrokovice č. 1/2007, kterou se ukládají některé povinnosti na základě
ustanovení § 10 obecního zřízení (obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku), vydaná
dne 24.06.2008.
Čl. 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

Podpisy:
starosta města
místostarosta města

Poznámky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

10a)
10a)
11)
12)

§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
§ 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Například povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětným místem místní komunikace.
Nařízení města Otrokovice, kterým se vydává tržní řád.
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 204/2015 Sb. (znění
poznámky účinné od 1.10.2016)
Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
Například § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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