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Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
        

 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.  4/2014, 
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 A Č. 7/2013  
 
 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 24.06.2014 usnesením č. 1912 Z/2014 usneslo 
vydat na základě zmocnění v § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, v § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 a č. 7/2013 se mění takto: 

 
 

1. V článku 3 odstavec 5 vyhlášky se dosavadní text zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„5. Stanovuje se provozní doba restauračních zahrádek a předzahrádek pohostinských zařízení 
provozovaných v souladu s právními předpisy denně nejdříve od 6,00 hodin a nejdéle do 22,00 
hodin, s výjimkou restauračních zahrádek a předzahrádek těch pohostinských zařízení, jejichž 
provozovna se nachází v prostorách vymezených Přílohou č. 7 této vyhlášky, u nichž se provozní 
doba stanovuje denně nejdříve od 6,00 hodin a nejdéle do 24,00 hodin.“  

 
Do části Přílohy se vkládá nová Příloha č. 7 s názvem „Příloha č. 7 obecně závazné vyhlášky o 
veřejném pořádku – provozní doba rest. zahrádek a předzahrádek nejdéle do 24,00 hod.“. 

 
 
2. Článek 3 odstavec 6 vyhlášky se zrušuje.  
 
 
3. Článek 4 vyhlášky se mění na článek 5 a dosavadní článek 4 zní nově takto: 
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„ Čl. 4 
Doba nočního klidu 

 
1. Dobou nočního klidu se rozumí doba denně od 22,00 hodin do 6,00 hodin, nejde-li o 

výjimečné případy stanovené v odstavci 2 a 3 tohoto článku vyhlášky. 
 
2. Touto vyhláškou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší, než je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku vyhlášky, a to: 
a) dne 31. prosince je doba nočního klidu od 00,00 hodin do 6,00 hodin,  
b) dne 1. ledna je doba nočního klidu od 22,00 hodin do 24,00 hodin.  

 
3. Rada místně příslušného městského obvodu (resp. v městských obvodech, ve kterých nevolí 

radu městského obvodu, starosta městského obvodu) či zastupitelstvo místně příslušného 
městského obvodu, pokud si rozhodování o udělení výjimky vyhradilo (dále jen „rada 
městského obvodu“), mohou na základě písemné žádosti svým rozhodnutím též stanovit 
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo podobné společenské nebo rodinné akce, při 
nichž bude doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Žádost musí být podána 
nejpozději 30 dnů před konáním akce radě městského obvodu a musí obsahovat jméno 
(název) a adresu (sídlo) pořadatele, kontaktní údaje pořadatele (telefon, e-mailová adresa), 
označení druhu akce, specifikaci činností, kterými by docházelo k rušení nočního klidu, den a 
místo konání, dobu zahájení a předpokládanou dobu ukončení, předpokládaný počet 
účastníků, navrhovaný počet členů pořadatelské služby a identifikaci osoby zodpovědné za 
zajištění pořadatelské služby.“ 

 
 
4.  Mění se Příloha č. 1 vyhlášky vymezující prostory pro volné pobíhání psů, která se doplňuje o nový 

prostor graficky znázorněný na mapě města (pozemek označený jako pozemková parcela číslo 
409/126 – ostatní plocha v katastrálním území Studánka), označený jako „LOKALITA 18“. 

 
 
5. Mění se Příloha č. 5 vyhlášky vymezující prostory, v nichž je zakázána konzumace alkoholických 

nápojů, kterou se: 
 

a) rozšiřují stávající lokality, a to:  
 

lokalita 3 –  rozšířena o další oblasti v okolí ulice Jana Palacha (graficky znázorněno na mapě 
v Příloze č. 5 s novým názvem „lokalita 3 - Jana Palacha a okolí“),    
lokalita 6 –  rozšířena o část ulice K Pardubičkám (graficky znázorněno na mapě v Příloze č. 5 
s názvem „lokalita 6 - Dašická“),    
lokalita 10 – rozšířena o další část ulice Štrossova (graficky znázorněno na mapě v Příloze č. 5 
s novým názvem „lokalita 10 – Štrossova ulice“), 

    
b) doplňují nové lokality označené jako: 

 
„lokalita 13 - Polabiny II 
  lokalita 14 - centrum Polabiny III 
  lokalita 15 - centrum Polabiny IV 
  lokalita 16 - Polabiny V 
  lokalita 17 - centrum Cihelna 
  lokalita 18 – nám. Čs. legií  
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        lokalita 19 – Kaufland Višňovka 
        lokalita 20 – Svítkov, Žižkova 

           lokalita 21 – ZŠ Svítkov 
           lokalita 22 – Svítkov, Kostnická“, 
 
graficky znázorněné na mapách v Příloze č. 5 pod uvedenými názvy.  
 
Mapy lokalit tvoří přílohy této vyhlášky.  
 
 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   ……………...........................................                            ….............................................. 
        MUDr. Štěpánka Fraňková  v.r.                Mgr. Jindřich Tauber v.r. 
      primátorka               náměstek primátorky  
        statutárního města Pardubic                   statutárního města Pardubic 
 
 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:30.06.2014 

Sejmuto dne: 16.07.2014 


