MĚSTO VIMPERK

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2018
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti
na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Vimperk se na svém zasedání dne 03.09.2018 usnesením
č. 709 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), b), c), d), v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích"), na základě zmocnění podle § 24
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
a na základě zmocnění podle § 17 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 6 zákona
č. 251/2016, o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní stanovení
Předmětem úpravy této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je zajištění místních
záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejných prostranství ve městě Vimperk a jeho
místních částech, ochrana nočního klidu, regulace hlučných činností, ochrana životního
prostředí, ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku a stanovení pravidel pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. "Veřejným pořádkem" se pro účely této vyhlášky rozumí vyvážený stav společenských
vztahů respektující vžitá či v místě uznávaná pravidla způsobu života a společenského
chování vycházející z místních poměrů a v prostředí města Vimperk obecně přijímaných
zásad a pravidel morálky.
2. Za "dobu nočního klidu" se považuje doba od 22:00 do 06:00 hodin dne následujícího.
3. "Veřejným prostranstvím" se v souvislosti s dotčeným ustanovením zákona o obcích
rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru. Bližší specifikace veřejných prostranství je uvedena
v příloze č. 1 této vyhlášky formou výčtu příslušných parcel.
4. "Veřejnou zelení" se rozumí zeleň rostoucí na veřejném prostranství (např. uliční zeleň,
zeleň na náměstí, sídlištní zeleň, zeleň v parcích a na dalších veřejně přístupných
místech). Je tvořena stromy, keři, mobilní zelení, květinovou výsadbou, trávníkovými
plochami, půdokryvnými rostlinami apod.

5. "Historickou částí města Vimperk" se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná prostranství
uvedená v příloze č. 2 této vyhlášky (uvedená prostranství jsou součástí městské
památkové zóny a zóny dotvářející charakter městské památkové zóny).
Čl. 3
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě Vimperk
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou mimo případy stanovené jinými právními
předpisy:
a) konzumace alkoholických nápojů a vdechování omamných, psychotropních a jiných
látek výrazně ovlivňujících psychiku,
b) požadování finančních a jiných darů fyzickými osobami pro vlastní prospěch,
c) veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb,
d) používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů,
e) volný pohyb psů, hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu po veřejném
prostranství,
f)

kouření v blízkosti veřejně přístupných dětských hřišť a sportovišť a prostoru
vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let, a

g) pořádání veřejnosti přístupných akcí v rozporu s touto vyhláškou.
Čl. 4
Užívání veřejných prostranství
1. Město Vimperk dbá na udržování a zvelebování estetického vzhledu a čistoty veřejného
prostranství jako součásti životního prostředí člověka, na ochranu dobrých mravů a
na ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku osob užívajících veřejná prostranství.
2. Veřejná prostranství podle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této vyhlášky, která jsou v majetku
města Vimperk a zároveň nejsou komunikacemi1, lze zabrat k jinému než obecnému
užívání pouze se souhlasem Rady města Vimperk.
Čl. 5
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích
1. Na veřejných prostranstvích dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této vyhlášky je zakázána
neoprávněná manipulace s městským mobiliářem nebo jeho přemisťování či
odstraňování (květníky, nádoby na odpady, lavičky, informační tabule, ukazatele, značky,
vývěsky, vánoční výzdoba, zařízení sloužící k dětským hrám, zařízení sloužící
k prostorovému členění prostranství nebo spoluvytvářející vzhled prostranství a jiné
obdobně sloužící zařízení).
2. V souvislosti s ochranou majetku, zejména pak v jeho kulturně sociální dimenzi dané
veřejným zájmem na ochranu kulturních památek, je zakázáno používání zábavní
pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů na veřejných prostranstvích v historické
části města Vimperk (příloha č. 2 této vyhlášky). Uvedená povinnost se nevztahuje
na oslavy 1. ledna a 31. prosince běžného roku.
Rada města Vimperk může na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu používání
zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů na veřejném prostranství
při konání kulturních, sportovních či jiných akcí. Na řízení o rozhodování o výjimkách
1

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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z vyhlášky se vztahují příslušná ustanovení správního řádu a postup při povolování
výjimek se řídí správním řádem. Žádost musí být podána nejméně 21 dní před konáním
akce.
Žádost musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo, pokud akci pořádá fyzická osoba, nebo
název, sídlo a IČO, pokud akci pořádá právnická osoba,
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) způsob zabezpečení pořadatelské služby, a
e) návrh opatření k zabezpečení veřejného pořádku.
3. V souvislosti s potřebou ochrany dobrých mravů, bezpečnosti, majetku a mravního
vývoje dětí a mládeže, jsou zakázány:
a) konzumace alkoholických nápojů a vdechování omamných, psychotropních a jiných
látek výrazně ovlivňujících psychiku specifikovaných v nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, (např. rozpouštědel
s obsahem toluenu, plynů do zapalovačů),
- v historické části města Vimperk (dle přílohy č. 2 této vyhlášky),
- v městském parku,
- na veřejných prostranstvích spojujících park s ulicí Krátkou a dále po obou březích
řeky Volyňky směrem k autobusovému nádraží a k ulici Karla Weise a Sklářské,
- ve vzdálenosti kratší než 200 m od nákupních středisek Penny Market, Lidl,
COOP, Tesco, školských zařízení, zařízení určených k dětským hrám,
zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení,
- v ulicích Pasovská, Rožmberská, U Lázní, Kaplířova, Sadová, 1. máje, Sušická a
Nad Stadiónem.
Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na veřejná prostranství, na kterých bylo
povoleno nebo schváleno umístění restaurační předzahrádky, klubovnu a okolní
prostor v okruhu do 15 m ve sportovním areálu v Sušické ulici (TJ Šumavan) a
na konzumaci alkoholických nápojů u prodejních míst v případě konání kulturních,
společenských a sportovních akcí.
b) požadování finančních či jiných darů fyzickými osobami pro vlastní prospěch
v následujících lokalitách:
- městský park,
- ulice: Pasovská, Rožmberská, Sadová, Kaplířova, Pivovarská, Náměstí Svobody,
1. máje, Sušická, Nad Stadiónem a Sklářská,
- přilehlé parkovací plochy u nákupních středisek Penny Market, Lidl, COOP a
Tesco,
- historická část města Vimperk podle přílohy č. 2 této vyhlášky,
- nástupní a výstupní plochy autobusového nádraží,
c) veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
na celém území města Vimperk.
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d) kouření a používání elektronických cigaret ve vzdálenosti do 20 m od zařízení
určených k dětským hrám, pískovišť, sportovišť specifikovaných v příloze č. 3 této
vyhlášky a od škol, školských zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity
osob mladších 18 let.
e) obtěžování hlukem nebo šíření hlasité reprodukované hudby případně hluku
na veřejná prostranství nacházející se v bezprostředním sousedství objektů
užívaných k trvalému nebo přechodnému bydlení, a to ze statických i mobilních
zdrojů, včetně takového obtěžování či šíření z nemovitostí v sousedství uvedených
veřejných prostranství či z automobilů. Uvedený zákaz se nevztahuje na provozování
kulturních akcí v souladu s touto vyhláškou či veřejná shromáždění konaná v souladu
se zákonem, dále na hudební produkci šířenou při provozování pohostinských
zařízení během provozování předzahrádek v rozsahu mimo období nočního klidu (čl.
2 odst. 2 vyhlášky), na hluk způsobený běžným provozem dopravních prostředků
nebo na hluk způsobený chodem strojních zařízení, pokud nejsou provozována
v rozporu s touto vyhláškou (zejména čl. 6 odst. 2 vyhlášky).
Čl. 6
Omezení činností
1. V době nočního klidu je na území města Vimperk každý povinen zachovávat klid a omezit
hlučné projevy.
2. Činnosti spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, pracovních strojů atd.), je možné vykonávat
v těch částech území města Vimperk, které se nacházejí do 50 m od některé budovy
určené k trvalému bydlení, v pracovních dnech a o sobotách v době od 06:00 hodin
do 22:00 hodin a dále o nedělích, svátcích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin.
3. Organizátoři veřejně přístupných společenských, kulturních a sportovních akcí konaných
na venkovním prostranství v územním obvodu města Vimperk jsou povinni tyto akce
ukončit do 22:00 hodin, když takové akce lze pořádat pouze v době mimo dobu nočního
klidu. Rada města Vimperk je oprávněna k žádosti pořadatele udělit v rámci pořádané
akce jednotlivé výjimky, jejichž součástí bude i stanovení konkrétní požadované doby
ukončení příslušné akce. Žádost o výjimku žadatel předkládá minimálně 15 dnů
před konáním akce. Součástí žádosti musí být návrh opatření k zajištění ochrany nočního
klidu.
4. Doba nočního klidu se dále upravuje následovně:
4.1. Provozovatelé hostinských, restauračních, kavárenských a podobných zařízení
odpovídají za to, že provozem zařízení nebude narušován noční klid. Pořadatelé
veřejnosti přístupných akcí – společenských, sportovních a kulturních podniků,
včetně plesů, tanečních zábav, diskoték a dalších akcí spojených s veřejnou
produkcí nebo poslechem hudby - konaných mimo uzavřené objekty na území
města Vimperk - jsou povinni zajistit, aby takové akce nebyly konány v době
nočního klidu. Tato povinnost neplatí ve výjimečných případech, kdy doba nočního
klidu není vymezena nebo kdy je zkrácena, které jsou stanoveny v odstavcích 4.2,
4.3 a 4.4 této vyhlášky.
4.2. Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících
případech:

4

a) v noci ze dne konání tradičních slavností - Pálení čarodějnic, Majáles, Vimperská
pouť, Šumavské slavnosti piva, Bitva na Winterbergu, Zažít Vimperk jinak - na
den následující.
b) v noci ze dne konání tradičních koncertů, festivalů, soutěží - Noční koncert
Dechového orchestru ZUŠ Vimperk, Mezi pivovary, Vimperský frňák, Divadelní
léto na zámku, hasičské soutěže jednotek SDH okrsku - na den následující.
c) v noci na Velikonoční pondělí.
4.3. V noci z 31. prosince na 1. ledna není doba nočního klidu vymezena.
4.4. Doba nočního klidu se vymezuje od 0:00 hodin do 06:00 hodin v noci ze dne
předcházejícího dni pracovního volna nebo pracovního klidu na den následující
v průběhu června, července a srpna. To neplatí v případě, že pro daný den platí
vymezení doby nočního klidu dle odst. 4.2. nebo 4.3. této vyhlášky.
4.5. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 4.2. této vyhlášky

bude zveřejněna Městským úřadem Vimperk na úřední desce minimálně 5 dnů
před datem konání.

Čl. 7
Ochrana životního prostředí a udržování čistoty veřejných prostranství
1. Je zakázáno vjíždět dopravními prostředky na veřejnou zeleň nacházející se
na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 (zákaz se nevztahuje
na vozidla údržby veřejné zeleně nebo obecně prospěšných zařízení, pokud na místě
provádějí pracovní činnost a nelze jinak). Dále je zakázáno vjíždět a vstupovat
na květinové, trvalkové a keřové záhony.
2. Kdo znečistí veřejné prostranství, je povinen znečištění neprodleně uklidit2.
3. Pokud došlo ke znečištění zvířaty, je veřejné prostranství povinen neprodleně uklidit ten,
kdo zvíře doprovází.

4. Šlapat na lavičky určené pro sezení a oddech občanů a vstupovat do kašen
nacházejících se na veřejných prostranstvích je zakázáno.

Čl. 8
Pravidla pro pohyb psů, domácích a hospodářských zvířat na veřejném prostranství
1. Na veřejných prostranstvích vyjma těch, která jsou uvedena v příloze č. 4 této vyhlášky
nebo jsou ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice současně zastavěného území
města Vimperk, je povolen pohyb psů, jen za předpokladu, že jsou vedeni doprovázející
osobou na vodítku. Na ostatních prostranstvích na území města Vimperk nebo jeho
místních částí vyhláška uvedenou povinnost nevyžaduje.3
2. Na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 této vyhlášky se
zakazuje volný pohyb hospodářských zvířat4 a zvířat v zájmovém chovu5.
2
Ust. § 5 odst. 1 písm. f) a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
3
Pohyb psa bez doprovodu člověka může být považován za pohyb toulavého či opuštěného zvířete - zákon
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
4
Podle § 3 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, se
hospodářským zvířetem rozumí zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin,
popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich
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3. Pro účely této vyhlášky se "vodítkem" rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa a
bránící jeho úniku.
4. Při vedení psa nesmí být vodítko překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či
invalidních vozíků. Na veřejných prostranstvích podle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této
vyhlášky je osoba, která vede psa na vodítku, povinna při míjení dítěte, kočárku,
invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců zkrátit vodítko tak, aby psa vedla
u své nohy.
5. Každý pes vyvedený na veřejná shromáždění občanů, manifestace, pouliční průvody,
veřejné produkce a sportovní akce, vyjma svodů a výstav psů nebo kynologických akcí,
musí být opatřen náhubkem.
6. Pokud byla držiteli pro psa vydána identifikační známka, musí být pes při pohybu
po veřejném prostranství touto známkou viditelně označen.
7. Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu
služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně
postižených osob.
8. Za dodržování pravidel pro pohyb psů po veřejném prostranství odpovídá osoba, která
psa doprovází6 nebo vede na vodítku.
9. Osoba, která psa doprovází, je povinna zabránit vstupu psa na zařízení města Vimperk
sloužící potřebám veřejnosti (tj. zařízení sloužící k dětským hrám, pískoviště, sportoviště)
specifikovaná v příloze č. 3 této vyhlášky a vyznačená v mapě, která je přístupná
z internetových stránek města Vimperk prostřednictvím hypertextového odkazu,
na květinové a keřové záhony a dále na plochy veřejné zeleně specifikované v situačním
zákresu v příloze č. 5 této vyhlášky, jež jsou označeny piktogramem s vyobrazením
přeškrtnuté siluety psa. Vzor piktogramu je rovněž součástí přílohy č. 5 této vyhlášky.
Čl. 9
Vymezení plakátovacích ploch v majetku města Vimperk
1. Plakátovací plochy v majetku města Vimperk jsou umístěny následovně:
a) ul. Sadová – na kraji parku proti Amber Hotelu Anna,
b) ul. Nádražní - na rohu s ul. Tovární,
c) ul. Hraničářská – směrem na Homolku,
d) ul. Sklářská - proti čerpací stanici RoBiN OIL,
e) ul. Sušická - u trafiky,
f) ul. Sušická - u parkoviště u zastávky ČSAD,
g) ul. K. Weise - na rohu s ul. 1. Máje,
h) ul. 1. máje – u ZŠ T. G. M. (zdvojená plocha),
i) ul. Pivovarská - na odbočce k nemocnici.

2. Vylepování plakátů a jiných reklamních tiskovin na veřejných prostranstvích ve vlastnictví
města Vimperk mimo plochy určené v čl. 9 odst. 1 je zakázáno.

kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat
produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací.
5
Podle § 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, se
zvířetem v zájmovém chovu rozumí zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď
chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti
člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník.
6
Volným pobíháním psa s doprovodem osoby se rozumí, aby tato osoba byla v takové blízkosti, že je schopna
psa bezpečně ovládat.
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Čl. 10
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch v majetku města Vimperk
1. Plakátování zajišťuje město Vimperk prostřednictvím výlepové služby Městského
kulturního střediska Vimperk za úhradu.
2. Požadavky na zajištění plakátování na plakátovacích plochách v majetku města Vimperk
předkládá žadatel výlepové službě Městského kulturního střediska Vimperk.
3. Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informací a pozvánek na konání sportovních,
kulturních, společenských, prodejních, politických a obdobných akcí.
4. Plakátování na plakátovacích plochách v majetku města Vimperk zajišťované jinými
osobami a zveřejňování jiných informací, než jsou uvedeny ve vyhlášce, je zakázáno.
Čl. 11
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky zajišťuje Městská policie Vimperk a
příslušné odbory Městského úřadu Vimperk.
Čl. 12
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů7.
Čl. 13
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2010
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ochrany životního prostředí, čistoty a
bezpečnosti na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2010,
č. 4/2011, č. 2/2016, č. 3/2017 a č. 2/2018.
Čl. 14
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

………………………………………………
Mgr. Pavel Dvořák v. r.
starosta

………………………………………………
Lukáš Sýs v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Viz zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
Vymezení některých veřejných prostranství ve městě Vimperk a jeho místních částech
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Příloha č. 2
Vymezení historické části města Vimperk
(platí zákaz některých činností dle článků 5, 7 a 8 vyhlášky)
Seznam ulic včetně grafického vyobrazení v mapě (vyznačeno růžově):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

1. máje (částečně)
Hřbitovní
Inocencova
Jirchářská
Kaplířova
Kostelní
Na Baště
náměstí Svobody
Pasovská (částečně)
Pivovarská (částečně)
Podzámčí
Rožmberská
Sadová
Steinbrenerova
Svornosti
U Lázní
Zámecká alej
Zámek
Zlatá stezka (částečně).
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Příloha č. 3
Seznam zařízení sloužících veřejnosti se zákazem vstupu se psy podle čl. 8 odst. 9
a ochranným pásmem zákazu kouření podle čl. 5 odst. 3 d) včetně mapy s vyznačením
jejich polohy
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EUSm0IjxZJHkGBzxbKDxKtkgDiI&ll=49.060827584082574%
2C13.778024207733097&z=17
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Příloha č. 4
Seznam parcel veřejného prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů včetně
situačního zákresu uvedených parcel (vyznačeny červeně)

Katastrální území

Ulice (upřesnění
prostranství)

Parcelní číslo

Vimperk

1842/2

Mírová

Vimperk

1851/1

Mírová

Vimperk

1851/2

Mírová

Vimperk

1851/3

Mírová

Vimperk

1853

Mírová

Vimperk

1899/1

Mírová

Vimperk

1899/5

Mírová

Vimperk

1892/1

K Rokli

Vimperk

1897/3

Luční

Vimperk

1897/4

Luční

Vimperk

936/1

Park

Vimperk

936/8

Park

Vimperk

1824/1

Hřbitovní

Vimperk

1825/1

Hřbitovní

Vimperk

1777/17

U Kalvárie

Vimperk

1725/1

Brantlův Dvůr

Vimperk

1719/1

Brantlův Dvůr
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Příloha č. 5
Vzor piktogramu zakazují vstup psa na zařízení města Vimperk podle čl. 8 odst. 9 a jím
označené plochy veřejné zeleně
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