Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 7/2012 ze dne 11.01.2012
Vyhláška statutárního města Plzně č. /20 12 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Plzně se svým usnesením č. .... ze dne .......... usneslo vydat podle
čl. 104 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a v souladu s § 10 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto

obecně závaznou vyhlášku
Čl. I
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje vytvářet příznivé
podmínky pro pokojné soužití občanů i návštěvníků města Plzně a estetický vzhled města.
Předmětem vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve
městě, být v rozporu s dobrými mravy, ohrožovat zdraví a majetek, a dále regulace činností
vedoucí k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.
Čl. II
Vymezení činností
1. udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
2. ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností
3. stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků
4. zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství
5. regulace prostituce
6. regulace žebrání

Čl. III
Udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
1) každá fyzická a právnická osoba je oprávněna užívat veřejné prostranství podle jeho
určení tak, aby nezpůsobovala ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku. V zájmu
zajištění bezpečnosti a zdraví občanů a zlepšení vzhledu města je zakázáno jakýmkoli
způsobem znečišťovat veřejné prostranství.

2) znečištěním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí zejména:
a. odhazovat odpadky jinam než do určených nádob a košů, bez ohledu na jejich rozměr a
původ, např. smetí, nedopalky cigaret, žvýkačky, zbytky potravin, ....;
b. znečišťovat prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami;
c. materiály, které se uvolnily při přepravě, nakládce, vykládce nebo při výjezdu vozidel
ze stavenišť nebo nezpevněných ploch;
d. vylepovat plakáty mimo vyhrazená místa;
e. poškozovat a znečišťovat omítky budov a staveb, prostory autobusových čekáren,
ohradní zdi a ostatní plochy;
f. odstavovat na veřejném prostranství (vyjma místní komunikace, které řeší zákon
č.13/1997 Sb.) vraky a dlouhodobě, tj. více jak 6 měsíců, nepojízdná vozidla;
g. poškozovat cesty, travnaté plochy a veřejnou zeleň, vodní nádrže, dětská a sportovní
hřiště a jakýmkoli způsobem je znečišťovat;
h. poškozovat, odstraňovat, nebo zakrývat označení názvů ulic nebo jiných veřejných
prostranství;
i. odkládat nepotřebné předměty na veřejném prostranství a vytvářet nepovolené skládky;
j. přemisťovat a poškozovat veřejně prospěšná zařízení a předměty (informační a
reklamní tabule, lavičky, zařízení parků, hřišť a sportovišť a další);
k. výkaly a výměšky zvířat – v případě znečištění prostranství je majitel či průvodce
zvířete povinen znečištění neprodleně odstranit;
l. nechat přerůstat keře a stromy přes ploty a zdi na veřejné prostranství.
3) užívat veřejné prostranství a místní komunikace v majetku obce nad obvyklou míru je
možno pouze na základě předchozího povolení zvláštního užívání vydaného
příslušným úřadem městského obvodu a po splnění poplatkové povinnosti stanovené
obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Jedná se zejména o umístění
stánků, kiosků, provedení výkopových prací, skladování materiálu, zařízení staveniště
apod..

Čl. IV
Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností
1) činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě a obtěžovat nadměrným
hlukem je:
a. rušení nočního klidu
b. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu (například sekačky pily
a pod.).
2) noční klid je doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V této době je každý povinen
zachovávat klid a zdržet se veškerých hlučných projevů.
3) používání strojů a zařízení způsobujících hluk je omezeno o sobotách a dnech
pracovního klidu v době od 6:00 do 8:00 hodin a od 20:00 do 22:00 hodin.
4) omezení uvedená v odstavci 3) se nevztahují na činnost vykonávanou při likvidaci
havárií a následků živelných pohrom.

Čl. V
Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků
1) veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky včetně tanečních zábav, oslav a
diskoték (dále jen „akce“) na otevřeném veřejném prostranství lze provozovat pouze
v době od 8:00 hodin do 22:00 hodin.
2) mimo časový úsek uvedený v odstavci 1) lze pořádat akce:
a. v budovách a objektech k tomu určených dle zvláštního předpisu, pokud je budova
technicky a stavebně zajištěna
b. na základě výjimky povolené úřadem městského obvodu (příloha č. 1 této vyhlášky).
3) výjimku lze udělit na pořádání konkrétní akce a na určitý časový úsek. Pořadatel akce
doručí žádost o výjimku příslušnému ÚMO minimálně 14 dní před konáním akce.
4) příslušný úřad může udělení výjimky vázat na splnění určitých podmínek směřujících
k zajištění veřejného pořádku. Příslušný úřad může udělenou výjimku v průběhu její
trvání odejmout, narušuje-li činnost veřejný pořádek.
5) povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané městem nebo
organizacemi jím k pořádání těchto akcí zřízených.
6) ustanovení čl. V této vyhlášky se vztahuje i na používání zábavné pyrotechniky.
Čl. VI
Zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek na veřejném prostranství
1) na území statutárního města Plzně se zakazuje požívání alkoholických nápojů a jiných
omamných látek na těchto veřejných prostranstvích:
a. na veřejných prostranstvích stanovených v příloze č. 2 této vyhlášky;
b. na sportovištích, a dětských hřištích v okruhu 100 m od nich;
c. v parcích;
d. v okruhu 100 m od škol a školských zařízení;
e. v okruhu 100 m od hřbitovů a kostelů;
f. v okruhu 100 m od veřejných budov a zdravotnických zařízení;
g. v prostoru nástupních ostrůvků městské hromadné dopravy a v prostoru zastávek
městské hromadné dopravy umístěných u hrany chodníku, a to 2 m před označníkem
ve směru jízdy a 30m od označníku do prostoru nástupiště v celé šíři chodníku;
h. v okruhu 100 m od obchodů.
2) zákaz požívání alkoholu se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v odst.1):
a. ve dnech 31. prosince a 1. ledna;

b. v době a místě konání akcí vyjmenovaných v příloze č.3 této vyhlášky;
c. v prostorách restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení,
v souladu s jejich provozní dobou;
d. v okruhu 10 m od stánků a jiných obdobných zařízení s občerstvením, kde je
realizován prodej alkoholických nápojů dle zvláštních právních předpisů.

Čl. VII
Regulace prostituce
1) Nabízení, sjednávání, provozování a využívání prostituce se zakazuje na těch veřejných
prostranstvích, která se nacházejí v současně zastavěném území města Plzně.
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Čl. VIII
Regulace žebrání
1) na území statutárního města Plzně je zakázáno žebrání na veřejných prostranstvích
uvedených v příloze č. 4 této vyhlášky
2) za žebrání ve smyslu této vyhlášky se nepovažuje:
a. vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky povolené podle zvláštního
právního předpisu;
b. vybírání peněz v souvislosti s pouliční uměleckou produkcí (hudební, divadelní
apod.);
c. vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy - tzv. poslední zvonění

Čl. IX
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihnout dle příslušných ustanovení právního řádu
České republiky a to zejména dle §§ 46 a 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění a § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Čl. X
Zrušovací ustanovení
Čl. XI
Účinnost

