Město Kostelec nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2004
o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Kostelce nad Orlicí se na svém zasedání dne 28. června 2004
usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. a), b),c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem této vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou
právní úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku ve městě Kostelec
nad Orlicí (dále jen město) na těch úsecích, které jsou do jeho působnosti svěřeny
(místní záležitosti).
(2) Tato vyhláška stanovuje povinnosti k zajištění veřejného pořádku na území
města Kostelec nad Orlicí a jeho místních částech (Kostelecká Lhota, Koryta,
Kozodry).
Článek 2
Vymezení pojmů
(1) Veřejný pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití
občanů i návštěvníků města ve dne i v době nočního klidu a realizaci jejich práv,
zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví
a ochrany životního prostředí.
(2) Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek, jsou především:
a) pořádání veřejných hudebních produkcí v podobě živé i reprodukované
b) nepovolený výlep plakátů na plochách Města Kostelec nad Orlicí.
(3) Noční klid je pro účely této vyhlášky čas od 22:00 hod. do 6:00 hod.
(4) Pořadatelem veřejné hudební produkce se rozumí fyzická nebo právnická
osoba, která hudební produkci pořádá na veřejně přístupném místě.
(5) Veřejně přístupným místem pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí
restaurace včetně předzahrádky, vinárna, kavárna, hostinec či jiné místo, kde je
veřejná hudební produkce pořádána.
Článek 3
Omezující opatření k zabezpečení veřejného pořádku
(1) Na území města se stanovuje:
a) možnost pořádat veřejnou produkci hudby každý den pouze v době od 10:00 hod.
do 22:00 hod.,

b) výlep plakátů je možný jen na místech k tomu určených, to znamená na plochách
Města Kostelec nad Orlicí prostřednictvím správce těchto ploch,
c) zákaz žebrání na celém území Palackého a Jiráskova náměstí včetně
ulicTyršova, Dukelských hrdinů a I. J. Pešiny,
d) zákaz skateboardingu na celém území Palackého a Jiráskova náměstí, ulic
Tyršova, Dukelských hrdinů, I. J. Pešiny, Fügnerova, Proškova, Husova,
Jirchářská a Zoubkova. Pro provozování skateboardingu je vymezen prostor
v areálu Technických služeb v ulici Rudé armády 1458.
(2) Provádět jakékoli úpravy výsadby na plochách veřejné městské zeleně je
možné jen se souhlasem města, tento souhlas lze získat na odboru správy majetku
města. Město může neoprávněně provedenou úpravu či výsadbu bez náhrady změnit
či zcela zrušit.
Článek 4
Výjimky
(1) Z ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) této vyhlášky povoluje výjimku rada města
na základě písemné žádosti. Výjimku lze udělit pouze:
a) na pořádání konkrétní akce,
b) na určité časové období, je-li činnost (akce) pravidelně opakována, ne však na
dobu přesahující jeden rok.
(2) Žadatel o výjimku doloží žádost:
a) přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele,
uvedením druhu hudební produkce a jejím provozovatelem,
b) předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní,
c) identifikací osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby.
(3) Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout,
narušuje-li činnost v době nočního klidu veřejný pořádek.
Článek 5
Kontrola a sankce
(1) Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují strážníci Městské policie
města Kostelec nad Orlicí.
(2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze
postihovat podle zvláštních právních předpisů (1 ).
Článek 6
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po
vyhlášení.
Ing. Ivana Červinková
starostka města

Ing. Jiří Bartoš
místostarosta m ěsta

___________________________________________________________________________
1) např. § 46 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

