

Obecně závazná vyhláška města Svitavy
č.1/2006
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo  města  Svitavy  se na svém  zasedání  dne  22.3.2006  usneslo  vydat  na  základě   § 10 
písm. a), b) a c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Tato vyhláška upravuje závazné podmínky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, spočívající zejména v omezujících opatřeních při užívání veřejně přístupných míst, podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a k zajištění  udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně.



Čl. 2
Vymezení pojmů
 
	Veřejný pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí, jehož předpokladem  je dodržování souhrnu pravidel chování, které jsou podle  místních zvyklostí nezbytnou podmínkou klidného a spořá-daného soužití ve městě.

Pro účely této vyhlášky se  za veřejné prostranství  považují  prostranství  vymezená  v příloze č. 1 
       této vyhlášky včetně dětských hřišt, pískovišt, koupališť, hřbitovů,  vodních nádrží  a kašen,  které 
       se  na  nich  nacházejí.  V  případě  pochybností  je  příslušný  odbor  městského  úřadu   oprávněn 
       rozhodnout, zda jde o veřejné prostranství.
	Veřejnými produkcemi se rozumí veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték.

4.   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.
5.  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.   Součástí   zeleně   jsou   také   doplňková  zařízení   jako   například  lavičky, 
      odpadkové koše, dětská hřiště, fontány a nádoby pro okrasné květiny.
6.  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:
	pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
	znečišťování veřejného prostranství a poškozování veřejné zeleně
	vjezd vozidel na travnaté a nezpevněné plochy
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Čl. 3
Podmínky pro pořádání veřejných produkcí

	Pro pořádání veřejných produkcí mimo uzavřený objekt jsou vymezena tato prostranství:
	areál rybníka „Rosnička“

náměstí Míru
areál zahrady ve Svitavách-Lánech ve správě Sboru dobrovolných hasičů
zahrada Muzea a galerie
park Jana Palacha
sportovní areály – Stadion Míru na ul. U Stadionu, hřiště v Lánech na ul. Antonína 
                                    Slavíčka, hokejbalový stadion na ul. Slunečná, areál Cihelna
                                       
	Pro  pořádání veřejných produkcí  mimo uzavřený objekt je doba konání omezena  do 22.00 hodin.

      Časové omezení se nevztahuje na akce pořádané u rybníka Rosnička. 
	Pořadatel veřejné produkce je povinen oznámit její konání odboru školství a kultury Městského úřadu Svitavy na příslušném tiskopise. Lhůty k podání oznámení činí nejpozději 30 dnů před jejím zahájením (v případě pravidelně se opakujících produkcí 30 dnů před konáním první akce).

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 organizacemi  se stoprocentní účastí města,
e)	sportovní akce pořádané sportovními organizacemi registrovanými na území města
	U  trvalých  a  opakujících  se   veřejných   produkcí  může  pořadatel  splnit  povinnost  uvedenou 

       v odst. 3 jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období jednoho kalendářního roku.
	V oznámení je třeba uvést:
	jméno (název) a adresu (sídlo) pořadatele, u právnických osob identifikační číslo organizace, jméno a adresu  statutárního zástupce,

jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem pořadatele,
název veřejné produkce, hudební žánr, u koncertů názvy účinkujících skupin,
místo a čas pořádání,
kapacitu místa pořádání, příp. očekávaný počet účastníků,
počet a způsob označení osob zabezpečujících řádný průběh akce (tj. alespoň jedna osoba na každých byť i započatých padesát očekávaných účastníků veřejné produkce),
souhlasné stanovisko majitele areálu, na němž se má akce uskutečnit.
případné použití pyrotechnických předmětů v rámci veřejné produkce
      K oznámení o konání veřejné produkce poskytne pořadatel odboru školství a kultury veřejný informační materiál o akci (plakát, příp. odkaz na webové stránky).
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.
7.   Pořadatel je povinen dodržovat podmínky stanovené dalšími zvláštními právními předpisy1)2)3)
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.
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Čl. 4
Znečišťování veřejného prostranství
a poškozování veřejné zeleně

1.  Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil.
2.  Chovatel4)  psa  je   povinen  zabezpečit,  aby  se   pes  na veřejném  prostranství  nepohyboval  bez
     vodítka nebo bez náhubku.
3.  Je zakázáno  přivádět nebo  přinášet zvířata  do prostorů dětských hřišť  a  pískovišť,  na koupaliště
     a   na    hřbitov.   Toto  ustanovení  se  nevztahuje  na  psy  poskytující  služby   osobám   zdravotně 
     postiženým.
4.  Psi  i  ostatní zvířata  musí být v parcích 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 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) 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.



Čl. 6
Výjimky
 
1.   Výjimku  z ust.  čl. 3  odst. 2  povoluje na základě  písemné  žádosti  Rada města Svitavy.  Udělení 
       výjimky  může  být  podmíněno  splněním  dalších  podmínek,  směřujících  k  zajištění  veřejného  
       pořádku. 
2.   Výjimku z ust. čl. 3 odst. 3 povoluje odbor školství a kultury Městského úřadu Svitavy.
3.   Výjimku z čl. 5 může povolit strážník městské policie.

 

Čl. 7
Kontrola a sankce

	Dodržování této vyhlášky kontrolují strážníci městské policie a pověření pracovníci příslušného odboru městského úřadu. Oprávnění orgánů Policie České republiky jakož i dalších kontrolních orgánů tímto nejsou dotčena.

Porušení této vyhlášky bude postihováno dle zvláštních předpisů5). 
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Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 
	Touto vyhláškou se ruší vyhláška města Svitavy č. 2/2002 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve znění vyhlášky č. 3/2003.

2.   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2006.


 


                 Václav   Koukal, v.r.                                                    Mgr. Marcela  Sezemská, v.r. 
                            starosta                                                                              místostarostka













___________________________________________________________________________


1) §32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, nařízení vlády č. 502/2000Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
2)   zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
3)   zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění
4)   § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
5)   zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění  
     § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění















Příloha č.  1
vyhlášky města Svitavy č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

    Vymezení míst, která jsou veřejným prostranstvím:

    1)  Náměstí (včetně průchodů, chodníků pod podloubími, pasáží, podchodů, lávek, sjezdů,
         nájezdů, schodů a zeleně):  náměstí Míru
    2) Ulice pojmenované v souladu s platnými  předpisy (včetně přilehlých chodníků, mostů, 
        podjezdů,   průchodů,  veřejných parkovišť, pasáží, podchodů,  lávek, sjezdů, nájezdů, 
        schodů a zeleně):
        Alešova,  Antonína  Slavíčka,   Arménská,   Bezručova,   Blanická,   Boční,     Bohuslava   
        Martinů, Boženy Němcové,  Bratří Čapků, Brněnská, Bulharská,  Česká, Československé 
        armády,  Dělnická,   Dimitrovova,   Dobrovského,   Dolní,   Dostojevského,   Družstevní, 
        Dukelská,  Dvořákova,  Edvarda Beneše,   Erbenova,   Estonská,  Felberova,   Fibichova,    
        Františka Halase,  Františka Hrubína, Gorkého,Gruzínská, Hálkova, Havlíčkova, Hlavní,
        Horova,   Horská,   Hradební,   Hraniční,   Hrnčířská,   Hřbitovní,   Husova,     Hybešova,  
        Chelčického, Jan Skácela, Jana Švermy, Jana Wericha, Jana Želivského, Jaroslava Ježka,
        Jiráskova,  Jiřího Voskovce,   Jugoslávská,   Jungmannova,   Kapitána  Jaroše,   Kapitána  
        Nálepky,  Kijevská,  Klicperova,  Kollárova,  Komenského náměstí,  Kopečná,    Krátká,
        Křemenákovo,    Křivá,   Kubánská,  Lačnovská,    Lánská,    Lanškrounská,    Lázeňská,  
        Lidická,  Litevská,  Lomená,  Lotyšská,  Luční,  Maďarská, Máchova alej, Majkovského,
        Malá,    Malé  náměstí,    Mánesova,     Marie   Kudeříkové,    Marie   Majerové,    Marie    
        Pujmanové,    Mařákova,    Mezi  Tratěmi,   Milady   Horákové,     Moravská,      Mostní,   
        Myslbekova,  Mýtní,  Na  Barikádách,   Na  Červenici,  Na Hrázi,  Na Pláži, Na Průhonu,   
        Na Vějíři, Nad Křížkem, Nad Rybníkem, Nad Silem,  Nádražní,   Národního osvobození,  
        Nejedlého,    Nerudova,    Neumannova,   Nezvalova,   Nová,   Nová  Kolonie,   Okružní,    
        Olbrachtova,  Olomoucká,   Palackého,  Pavlovova,  Petrusova,   Pionýrská,  Pivovarská,     
        Pod  Hrází,   Pod Věží,   Pod Viaduktem,   Poličská,   Polní,  Polská,  Požární,    Pražská,  
        Průmyslová,  Příční,  Přímá, Purkyňova,  Puškinova,  Radiměřská,  Raisova,   Revoluční,    
        Riegrova,  Richarda  Kloudy,  Rokycanova,  Rooseveltova, Rumunská,  Ruská,  Růžová,   
        Říční,  Seifertova,  Slepá,  Slezská,  Slovenská,  Slunečná,  Sokolovská,   Soudní,    Stará 
        Kolonie,   Střední,   Svitavská,   Šafaříkova,   Šalounova,   Školní,   Štítného,     Štursova,    
        Švabinského,    T.  G.  Masaryka,   Tichá,   Tkalcovská,   Tobrucká,   Tolstého,   Tovární,           
        Trávníky,   Tylova,  Tyrše a Fügnera,  U  Cementárny,   U Dolního rybníka,    U   Hřiště, 
        U Kojeneckého ústavu,U Křižovatky, U Lačnovského hřiště, U Langrova lesa, U  Lávky,   
        U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nemocnice, U Poličské trati,U  Potoka,   U Rosničky, 
        U  Stadionu, U Stezky,  U Studeného potoka, U  Svitavy,  U  Tří  dvorů,    U  Tří  mostů, 
        U  Větrolamu,    U  Vodárny,     U  Zastávky,    Údolní,    Úvoz,    Uzavřená,    V  Polích,    
        V Zahrádkách, Vančurova,  Větrná, Vítězná,  Vladimíra Holana, Vojanova, Vrchlického, 
        Wolkerova alej, Za Jatkami, Zadní, Zahradní, Za Kolonkou, Zámecká, Žižkova, 5.května   
    3) Veřejná parkoviště u  obchodních center  BILLA,  Hypernova,  QANTO,  PLUS,  LiDL, 
         parkoviště u víceúčelové sportovní haly a u krytého bazénu na ulici Riegrova.
 4)  Parky: Jana Palacha, park Wolkerova alej a park na ulici Milady Horákové
 5) Oblast  rybníku  Rosnička – Dolní a Horní rybník,  prostranství  Na Pláži  mimo  zahrád-
      kářské kolonie
	Areál zahrady ve Svitavách – Lánech

Zahrada Muzea a galerie
Sportovní areály – Stadion Míru na ul. U Stadionu, hřiště v Lánech na ul. Antonína 
                                    Slavíčka, hokejbalový stadion na ul. Slunečná, areál Cihelna







