
MESTO VARNSDORF
Obecně závazná vyhláška č.212017,

o zabezpečení místních záležitostí v eřej ného pořádku,
ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města

Zastupitelstvo města Varnsdorf se na syém zasedání dne 2]. září 2017 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a), c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb,,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen,,vyhláška"):

čhnek 1
Předmět a cíl ryhlášky

Předmětem této vyhlášky je úprava některých místních záležiíostí veřejného pořádku
a ochrana veřejné zeleně. Cílem této vyhlášky je předcházení narušování veřejného pořádku
ve městě Varnsdorf (dále jen,,město"), ochrana veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města.

článek 2
škodliré činnosti

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo blít v rozporu s dobrymi mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, bý v rozporu s ochranou veřejné zeleně nebo
narušovat vzhled města dle místních podmínek na území města je:

a) poživini alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích;
b) umíst'ování předmětů sloužicich k odpočinku, rekeaci a stravování (lavice, lavičky,

židle, křesla, sedací soupravy, stoly a podobný nábltek) a přípravě pokrmů (grily,
udímy, vařiče a podobná zařizeni), jakož i bezprostředně navazující používaní těchto
předmětů, na některých veřejných prostranstvich.

Členek 3
Požívání alkoholických nápojů

1) Činrrost dle čl. 2 písm. a) této vyhlášky se zakazuje na těchto veřejných prostranstvích:
a) na sporlovištích přístupných b ez omezeni:'
b) na dětskýeh hřištích, pískovištích a dalších zaiízenich určených pro hry dětí a v okuhu

50 m od nich;
c) v okruhu 50 m od zdravoínických zaŤizeni;
d) v prostoru zastávek a nástupních ostruvků městské hromadné dopravy a v okruhu 5 m

od nich;
e) v okuhu 50 m od nákupních středisek a obchodů;
f) na dalších veŤejných prostranstvích uvedených v příloze této vyhlášky.

2) Zákaz dle č1. 3 odst. 1 této vyhlášky neplatí:
a) pro plostory restauračni předzahrádky po dobu provozní (otevírací) doby takové

předzahrádky;
b) ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

3) Rada města může udělit') výjimku ze zákazu dle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky pro plostory
a dobu konání kultumích, spoftovních ajiných společenských akcí, a to na základě žádosti
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r)postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Nb.



pořadatele takové akce podané na Městský úřad města nejméně 30 dnů před plánovaným
dnem konání takové akce, která musí obsahovat alespoň:
a) identifikaci pořadatele, pořádající osoby (tj. osoby odpovědné za zajištění pořádku),
b) označení druhu akce, dobu (počátek a konec akce) a místo konání,
c) předpokládaný poěet osob, které se akce zúčastní.

4) Městský úřad města na své úŤední desce vyvěšuje informaci o době a prostoru konání akce
uvedené vodst. 3, u které byla pořadateli udělena výj imka podle odst. 3,

a to v dostatečném předstihu před koniinim takové akce.

článek 4
Umíst'ování předmětů a jejich užívání

1) Činnost dle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je zŇázána na veřejných prostranstvích
vlirnezených v příloze této vyhlášky s výjimkou umístění předmětu k sezení
(např. lavička) umístěného ve veřejném zájmu pro neomezený okuh uživatelů (zejména
v podobě zaiizeni slolžíciho potřebám veřejnosti), a sezení na takovém předmětu.

2) Ustanovením odst. 1 nej sou dotčena pravidla umísťovrání předmětů upravená zvláštními
zákony, která mají před úpravou této vyhlášky přednost. Zvláštni ziikony upravují
podrnínl,y umísťovrini předmětů zejména:
a_) bez souhlasu vlastníka věci.''
b) při prodeji zboži a poskytováni služeb mimo provozovny určené k tomuto účelu

kolaudačním rozhodnutim podle zvláštního zákona.J)
c) při zvláštním užívání dálnic, silnic a místních komunikací,a)
d) pŤi záborech veřejného prostranství.5)

článek 5
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecné závazná vyhláška č.2l20I2, o zabezpeěeni místních záležitosíi veřejného
poŤádku a estetickóho vzhledu města, ze dne 21. června2ll2.

Článek 6
Účinnost

Tato lyhláška nabývá účinrrosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Stanislav Horáček v. r.
starosta

Josef Hambálek v. r.
místostarosta

vylěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

22, U9,20ý

'' 58odst, lpísm.b)aodst.2pism.b)zákonač.25l12016 Sb., o některých přestupcích
'] 5 18 zákona č. 455/t991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský Zákon), ve zněni pozdějších předpisů
o) 

5 25 odst. 6 zákona čislo l3ll997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších pŤedpisů

') 5 5 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) zákona č,25112016sb, o něktených přestupcích
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Příloha obecně závazné lyhlášky é, 2l20l7, o zabezpeěení místních záležitostí veřejného
pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města

1. Oblast kolem Městského centra kultury a vzdéláváni
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2. Oblast kolem Červeného kosíela, Městskóho úřadu a ubytovny T. G. Masaryka
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3. Oblast kolem bývalého hotelu Sport a ubytovny Garnex
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4. Oblast kolem nádražiČD
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5. Oblast kolem Nám, E Beneše + ulice Legií a_**__s-_Jlť

6. Okolí parku a dopravniho hřiště a parku nad hasičskou zbrojnicí a před kinen
Panorama
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7. Oblast kolem Plaveckého bazénu, ZS Edisonova a sídliště Pražská

8. Oblast parku a okof ZŠ mezi u|icemi B. Němcové, B. Krawce a Střelecká
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9. Oblast parku a prostranství před Městslcým divadlem

10. Oblast sídliště Kovářská
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11. Oblast ZŠ Karlova, VOŠ, SPŠ a SŠ služeb s cestovního ruchu, síd|ště Hrnčířská a
čehkovická
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