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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2019,  
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, Č. 5/2017, Č. 8/2017 a Č. 5/2018 
 

 

 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 30.5.2019 usnesením č. Z/624/2019 usneslo 

vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) 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 některých 

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, č. 5/2017, č. 8/2017 a        

č. 5/2018, se mění takto: 

 

1. V čl. 2 odst. 6 se text „městského obvodu Pardubice I dle přílohy č. 8“ nahrazuje textem 

„vymezeném v příloze č. 8“.  

 

2. V čl. 4 zní odstavec 2 takto: 

 

„2. Stanovuje se provozní doba provozoven hostinských zařízení umístěných v objektech 

zahrnutých (byť jen zčásti) do prostor blíže určených v příloze č. 6 – části I. této vyhlášky 

takto: 

a) počátek provozní doby – denně nejdříve od 6,00 hodin, 

b) konec provozní doby – denně nejdéle do 1,00 hodin, s výjimkou nocí z pátku na sobotu 

a ze soboty na neděli – nejdéle do 3,00 hodin.“  

 

3.    V čl. 4 se za dosavadní odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 tohoto znění: 

 

„3. Stanovuje se provozní doba provozoven hostinských zařízení umístěných v objektech 

zahrnutých (byť jen zčásti) do prostor blíže určených v příloze č. 6 – části II. této vyhlášky 

takto: 

a) počátek provozní doby – denně nejdříve od 10,00 hodin, 

b) konec provozní doby – denně nejdéle do 1,00 hodin, s výjimkou nocí z pátku na 

sobotu a ze soboty na neděli – nejdéle do 3,00 hodin.“  

 

4. Dosavadní odstavec 3 a 4 v čl. 4  se nově označují jako odstavec 4 a 5.                                                     



 

5. Příloha č. 6, kterou se vymezují prostory s omezenou provozní dobou hostinských zařízení, se 

nahrazuje jejím novým zněním.   

 

6. Příloha č. 8, kterou se vymezují prostory se zákazem užívání a provozování zábavní pyrotechniky, 

se nahrazuje jejím novým zněním.   

 

7. 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. 

 

8. Do části Přílohy se doplňuje nová příloha č. 10, která stanoví další výjimečnou akci, ve vztahu 

k níž je vymezena odlišná než zákonem stanovená doba nočního klidu. 

  

 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. 1 bod 2., 

3., 4., a 5., které nabývají účinnosti 1. července 2019, a s výjimkou ustanovení čl. 1 bod 8., které 

nabývá účinnosti 15. června 2019 a pozbývá účinnosti 16. června 2019.   

 

 
 

 

 

 

 

 

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

             Ing. Martin Charvát v.r.            Ing. Petr Kvaš v.r. 

          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 06.06.2019 

Sejmuto dne:  

 


