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Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2016, 
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 A Č. 3/2015 

 

 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 28.04.2016 usnesením č. 935 Z/2016 usneslo 
vydat na základě zmocnění v § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), 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 a č. 3/2015, se mění takto: 

 
 
1. Čl. 2 odst. 1 písm. c) zní nově takto: 

 
“c) žebrání na veřejných prostranstvích určených přílohou č. 4 této obecně závazné vyhlášky,“. 
 

2. V čl. 2 odst. 1 písm. f) se text „v příloze č. 4“ nahrazuje textem „v příloze č. 8“.  
 
3. Čl. 2 odst. 4 zní nově takto: 

 
„Žebrání na veřejných prostranstvích určených přílohou č. 4 této obecně závazné vyhlášky je 
zakázáno.“ 

 
4. V čl. 3 odst. 3 písm. b) se na konci doplňuje text tohoto znění: 

 
„a Staročeské polabinské pouti,“ 

 
5. V čl. 3 odst. 3 písm. d) se tečka na konci řádku mění v čárku a pod něj se doplňuje nový 

pododstavec písm. e) tohoto znění: 
 
„e) na měsíc prosinec každého kalendářního roku v lokalitě třída Míru, náměstí Republiky               

a  Pernštýnské náměstí.“ 
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6. Příloha č. 1 vymezující prostory pro volné pobíhání psů se nahrazuje jejím novým zněním, které se 
sestává z celkové mapy území města (klad listů) a devíti detailních map s vyznačením jednotlivých 
lokalit vymezených pro volné pobíhání psů. 

 
7. Příloha č. 2 vymezující plochy dětských hřišť a sportovišť, na nichž je zakázán vstup psa, se 

nahrazuje jejím novým zněním, které se sestává z celkové mapy území města (klad listů) a devíti 
detailních map s vyznačením jednotlivých dětských hřišť a sportovišť se zákazem vstupu psů. 

 
8. Příloha č. 3 vymezující plochy veřejné zeleně, na nichž se zakazuje jízda a stání motorových 

vozidel, se nahrazuje jejím novým zněním, které se sestává z celkové mapy území města (klad 
listů) a devíti detailních map s vyznačením jednotlivých ploch se zákazem jízdy a stání motorových 
vozidel. 

 
9. Příloha č. 4 vymezující území městského obvodu Pardubice I, na němž je zakázáno žebrání, se 

nahrazuje jejím novým zněním, které se sestává z celkové mapy území města (klad listů) a dvou 
detailních map s vyznačením veřejných prostranství, na nichž je zakázáno žebrání. 

 
10. Příloha č. 5 vymezující veřejná prostranství, na nichž je zakázána konzumace alkoholických nápojů, 

se nahrazuje jejím novým zněním, které se sestává z celkové mapy území města (klad listů) a 
devíti detailních map s vyznačením jednotlivých lokalit se zákazem konzumace alkoholických 
nápojů. 

 
11. Příloha č. 6 vymezující plochy veřejně přístupných dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť, 

na nichž je zakázáno kouření, se nahrazuje jejím novým zněním, které se sestává z celkové mapy 
území města (klad listů) a devíti detailních map s vyznačením jednotlivých dětských hřišť a 
sportovišť se zákazem kouření. 

 
12. Do části Přílohy se vkládá nová příloha č. 8 vyhlášky o veřejném pořádku s názvem Vymezení 

území městského obvodu Pardubice I, na němž je zakázáno užívání a provozování zábavní 
pyrotechniky. 
 

13.  Přílohy č. 1 - 6 a č. 8 tvoří přílohy této vyhlášky.  
 
 
 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 
 Ing. Martin Charvát v.r.         Ing. Jiří Rozinek v.r. 

          primátor           náměstek primátora  
      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 03.05.2016 

Sejmuto dne: 18.05.2016 

 


