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Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města 

 
 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2013 

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 A                   

Č. 5/2012 
 
 

Zastupitelstvo města Pardubice se na svém zasedání dne 18.06.2013 usnesením č. 1397 Z/2013 usneslo vydat na 
základě zmocnění v § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 
10 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. 
 

 

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 a č. 5/2012 se mění takto: 
 
 
1. V článku 2 odstavci 1 písmeno d) se tečka na konci mění na čárku a vkládá nové písmeno e), které zní: 

„kouření na plochách veřejně přístupných dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť; plochy 
dětských hřišť a sportovišť a jejich umístění jsou určeny přílohou č. 6 této obecně závazné vyhlášky.“  

 
2. V článku 2 se vkládá nový odstavec č. 6, který zní: „Trvale se zakazuje kouření na veřejně přístupných 

dětských hřištích a veřejně přístupných sportovištích. Plochy dětských hřišť a sportovišť a jejich umístění 
jsou určeny přílohou č. 6 této obecně závazné vyhlášky.“ 

 
3. Vkládá se nová příloha č. 6 s názvem: „Vymezení ploch dětských hřišť a sportovišť, na kterých se zakazuje 

kouření“. 

  
Čl. 2 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2013. 
 
 
 
MUDr. Štěpánka Fraňková v.r.     Mgr. Jindřich Tauber v.r. 
primátorka       náměstek primátorky 
 
 
Vyvěšeno dne: 01.07.2013 
Sejmuto dne: 17.07.2013 


