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Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 
       
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2017,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006  

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK  
Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010, Č. 14/2011,  
Č. 5/2012, Č. 7/2013, Č. 4/2014, Č. 6/2014, Č. 3/2015, Č. 4/2016,  

Č. 5/2016, Č. 7/2016, Č. 3/2017, Č. 4/2017  A Č. 5/2017 
 

 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 14.12.2017 usnesením č. Z/2233/2017 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 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. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006 o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek  
č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014,  
č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017 a č. 5/2017, se mění takto: 

 
 
1. V článku 2 odstavec 1 se pododstavec písmeno e) vypouští. 

 
2. V článku 2 odstavec 1 se dosavadní pododstavec písmeno f) nově označuje písmenem e).  

 
3. V článku 2 se odstavec 6 vypouští.  

 
4. V článku 2 se odstavec 7 nově označuje jako odstavec 6.  

 
5. V článku 3 se odstavec 5 zrušuje.  

 
6. V článku 4 odstavec 2 se text pod písmenem b) „doba nočního klidu vymezuje od 0,00 hod. do 

6,00 hod. následujícího dne“ nahrazuje textem „vymezuje dle této přílohy odlišná než zákonem 
stanovená doba nočního klidu“.  

 
7. Dosavadní články 4 a 5 jsou nově označeny jako články 5 a 6. 

 
8. Článek 4 zní nově takto: 
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„ Čl. 4 
Regulace provozní doby hostinských zařízení 

 
1. Hostinským zařízením se pro účely této vyhlášky rozumí provozovna, v níž se alespoň 

v částečném rozsahu provozuje hostinská činnost, tj. činnost spočívající v přípravě a podávání 
jídel nebo nápojů k bezprostřední spotřebě, včetně případného zabezpečování příslušných 
doplňkových prodejů a služeb; hostinskými provozovnami se pro účely této vyhlášky rozumí 
zejména restaurace, pivnice, vinárny, bary, kavárny, bufety a provozovny rychlého 
občerstvení. 
 

2. Stanovuje se provozní doba provozoven hostinských zařízení umístěných v objektech 
zahrnutých (byť jen zčásti) do prostor blíže určených v příloze č. 6 této vyhlášky denně 
nejdříve od 6,00 hodin a nejdéle do 1,00 hodin následujícího dne, s výjimkou pátku a soboty, 
kdy se stanovuje provozní doba nejdříve od 6,00 hodin a nejdéle do 3,00 hodin následujícího 
dne. 
 

3. Stanovuje se provozní doba restauračních zahrádek hostinských zařízení provozovaných na 
celém území statutárního města Pardubic v souladu s právními předpisy denně nejdříve od 
6,00 hodin a nejdéle do 22,00 hodin, s výjimkou restauračních zahrádek a předzahrádek těch 
hostinských zařízení, jejichž provozovna je umístěna v objektech zahrnutých (byť jen zčásti) 
do prostor blíže určených v příloze č. 7 této vyhlášky, u nichž se provozní doba stanovuje 
denně nejdříve od 6,00 hodin a nejdéle do 24,00 hodin. 
 

4. Omezení provozní doby se nevztahuje na noc z 31. prosince na 1. ledna každého 
kalendářního roku.“ 

 
9. Příloha č. 5, která vymezuje prostory, v nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, se 

nahrazuje jejím novým zněním.  
 
10. Příloha č. 6 se zrušuje.  

 
11. Nově se zavádí Příloha č. 6, která vymezuje prostory, v nichž je stanoveno omezení provozní 

doby hostinských zařízení. 
 
12. Příloha č. 9, která stanoví tradiční akce, ve vztahu k nimž je vymezena odlišná než zákonem 

stanovená doba nočního klidu, se nahrazuje jejím novým zněním.  
 

 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, s výjimkou ustanovení pod bodem 
7., 8. a 11., která nabývají účinnosti dne 1.7.2018.  

 
 

 
……………………...........................................       ……………………............................................... 

Ing. Martin Charvát v.r.          Ing. Jiří Rozinek v.r. 
          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 
Vyvěšeno dne: 15.12.2017 

Sejmuto dne: 02.01.2018 


