Město Horní Jelení

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015
o veřejném pořádku

Zastupitelstvo města Horní Jelení se na svém zasedání dne 8. 4. 2015 usneslo vydat podle
§ 10 písm. a) 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“):

Čl. I
Účel vyhlášky
(1)

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i
návštěvníků města Horní Jelení, vytváření příznivých podmínek pro život a
zlepšování 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,
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 městem jako územním samosprávným
celkem.

Čl. II
Vymezení základních pojmů
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná
zeleň, hřiště a další prostory na území města Horní Jelení přístupné každému bez

omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.

Čl. III
Zákaz některých činností na veřejném prostranství
(1)

Na vybraných veřejných prostranstvích na území města Horní Jelení, graficky
znázorněných v příloze č. 1, a to: na náměstí Komenského, v ulici Rudé Armády,
v ulici Česká, v prostoru dětských hřišť, v prostoru bývalého koupaliště u Dolního
rybníka, v přiléhajícím prostoru kostela Nejsvětější trojice a domů s pečovatelskou
službou a ve všech krytých autobusových čekárnách se zakazuje konzumace
alkoholických nápojů a zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví
nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen „konzumace alkoholu“).

(2)

Zákaz konzumace alkoholu v prostoru Komenského náměstí se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací a kaváren
provozovaných v souladu s platnými právními předpisy, a to v době jejich
provozu;
b) na veřejně přístupné kulturní akce - posvícení, adventní trhy nebo městské
slavnosti;
c) na dny 31. prosince a 1. ledna každého kalendářního roku;
d) na svatební hosty v době konání svateb.

(3)

V prostoru dětských hřišť graficky znázorněných v příloze č. 1 se zakazuje
kouření.

(4)

Výjimku ze zákazu stanoveného v článku III. odst. 1 může na základě žádosti
udělit Rada města Horní Jelení.

Čl. IV
Podmínky pořádání ohňostrojů a používání zábavné pyrotechniky
(1)

Pořádání ohňostroje a používání zábavné pyrotechniky je na veřejných
prostranstvích města Horní Jelení zakázáno. Zákaz se nevztahuje na dny 31.12 od
08:00 a 1.1 do 08:00.

(2)

Výjimku ze zákazu stanoveného v článku IV. odst. 1 může na základě žádosti
udělit Rada města Horní Jelení. V písemné žádosti musí být mimo jiné1 uvedeno
jméno (název) a adresa (sídlo) pořadatele, místo a čas pořádaní.

1

§ 37 správního řádu

Čl. V
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Starosta
Petr Tupec
Místostarosta
Ing. Pavel Malý
Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.4.2015
Sejmuto dne: 24. 4. 2015

