
vrĚsro vvŠŠÍ BRoD
Obecně závazná vyhláška č.1 l 2007 kzabezpečení místních zá|ežitostí

veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod se na svém zasedání dne I2.2.2007 
' 

usnesením č. 412007
usneslo vydat nazák|adě $ 10 a v souladu s $ 84 odst. 2 písm' h) zákona č. 128/2000Sb.
o obcích ( obecní zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů' tuto obecně závaznouvyhlášku:

cr. I

Vymezení činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dob4ými mravy' ochranou bezpečnosti,zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být V rozporu s dobrými
mravy' ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

a) vylepovríní plakátů a letáků
b) pořádání veřejných hudebních produkcí
c) provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů

cr.2

Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činnostÍ

1) Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná prostranství uvedená v
příloze této vyhlášky',

2) Činnost uvedenou v čl. 1 písm. a) je moŽno vykonávat pouze na výlepových plochách
a dle pravidel 2) schválených radou města dne 19.7 '2OO5,

3) Činnost uvedenou v čl. 1 písm.b) je možno vykonávat pouze v době od 9.00 do 22.OO hodin.
Rada města může svým usnesením udělit výjimku ukončení doby konáninazákIadě žádosti.

Žáďostmusí obsahovat:

a) jméno a příjmení nebo název , trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce' IČ
b) označení druhu akce' datum konání, počátek a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
d) počet členů pořadatelské služby ( člen pořadatelské sluŽby musí bý

přítomen v pruběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem
,,Pořadatelská sluŽba..)

Pokud rada města do 15 dnů od obdrŽení žádosti o věci nerozhodne a nepřijme usnesení' má
se Za to, Že výjimka byla udělena. Výjimku může rada odebrat svým usnesením.

4) Činnost uvedenou v čl. 1 písm.c) je moŽno vykonávat pouze mimcl veřejná prostranství



-z-

nacházející se v památkové zóně města '). Toto ustanovení neplatí dne 31. prosince od: 22.00
hod. do: 02. 00 hod. dne 1. ledna. Rada městam:ůže svým usnesením trdělit výjinrku místa konáni
na základě Žádosti.

Záclost musí obsahovat:

a) "jméno a příjmení nebo název. trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ.

b) označeni druhu akce, datum konání, počátek a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zťrčastní
d) počet členů pořadatelské sluŽby ( člen pořadatelské sluŽby mtrsí bý1

přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem

,,Pořadatelská sluŽba..)

Pokud rada města do 1 5 dnů od obdrŽení Žádosti o věci nerozhodtre a nepřijme usnesení, má se

zato, že výjimka byla udělena. Výjimku můŽe rada odebrat svým usnesením.

r.)

ct.4

Závěrečná ustanovení

DodrŽování této obecné závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat stráŽníci Městské
policie, Policie CR, členové zastupitelstva města a osoby pověřené zastupitelstven'r
města.

Porušování této vyhlášky se postihuje podle zvláštních přeclpisťr:

- s 58 zák. č' 12812000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
- s$ 46,48,84 zák. č.20011990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Přílolry:

') Nařízenívlády č. 26211995 Sb. ze dne l6. srpna 1995 o prohlášení a zruŠení prohlášeni některýcIr kuIturních

parnátek za národní kulturní památky v platnérn znění
Vyhláška Ministerstva ku|tury č'250l1995 Sb. o prohlášení území historických jader vybraných rněst a

jejich části za památkové zóny

Vyvěšeno na úř.edrrí desce dne: |3.2.2001

Sejmutozúřednídeskydne: 
n .j' ;.
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