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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007  

KTEROU SE MĚNÍ  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM 
POŘÁDKU  
  
  
Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 30. října 2007, na základě zmocnění v § 24 odst. 2 
zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, v platném znění a v § 10 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 
  
   
Čl. 1 
  
Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku se mění takto: 

1. V článku 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky se slova „domácího zvířete“ nahrazují slovem 
„psa“. 

2. Článek 2 odst. 2 vyhlášky nově zní:  
„Umožnění vstupu psa na plochy dětských hřišť a sportovišť určených přílohou č. 2 
této obecně závazné vyhlášky je zakázáno, nevyplývá–li z právní úpravy vyšší právní 
síly jinak.“ 

3. Článek 3 odst. 2 vyhlášky nově zní:  
„Akce spojené s produkcí živé či reprodukované hudby je zakázáno provozovat 
v době od 22 do 6 hodin, pokud místně příslušná rada městského obvodu (v městských 
obvodech, ve kterých nevolí radu městského obvodu, starosta městského obvodu) 
neudělí z tohoto zákazu výjimku. Zastupitelstvo místně příslušného městského obvodu 
rozhoduje o výjimce z tohoto zákazu, pokud si to vyhradilo. Žádost o udělení výjimky 
je pořadatel povinen podat písemně nejpozději 30 dnů před konáním akce místně 
příslušné radě městského obvodu (případně starostovi městského obvodu).“ 

4. V seznamu příloh se v názvu přílohy č. 2 slova „domácího zvířete“ nahrazují slovem 
„psa“. 

5. V příloze č. 1 vyhlášky, prostory vymezené pro volné pobíhání psů, se nově zařazuje 
lokalita č. 17. Nový přehled lokalit a lokalita č. 17 jsou přílohou této vyhlášky. 

6. Příloha č. 3 vyhlášky, vymezení ploch se veřejné zeleně, na kterých je zakázána jízda 
a stání motorového vozidla, mimo vozidel údržby, se mění. Nové znění přílohy č. 3 je 
přílohou této vyhlášky.  

 
 



Čl. 2 
   
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 12. 2007. 
  
  
  
Ing. Jaroslav Deml  
primátor 
města Pardubic 
 
  
Ing. Alexandr Krej číř 
náměstek primátora 
města Pardubic 
 


