Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města Pardubic

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 vydalo dne 19.12.2006, na základě zmocnění v § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, v platném znění, v § 47 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a v § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Zakazuje se volné pobíhání psů na veřejném prostranství na území Statutárního města
Pardubic (dále jen „město“) s výjimkou prostor vymezených pro volné pobíhání psů.
2. Prostory pro volné pobíhání psů jsou vymezeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 2
Zabezpečení veřejného pořádku ve městě
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) umožnění vstupu psa na plochy dětských hřišť a sportovišť určených přílohou č. 2 této
obecně závazné vyhlášky,
b) jízda a stání motorového vozidla, mimo vozidel údržby, na plochách veřejné zeleně
určených přílohou č. 3 této obecně závazné vyhlášky,
c) žebrání na veřejných prostranstvích určených přílohou č. 4 této obecně závazné
vyhlášky,
d) konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích určených přílohou č. 5
této obecně závazné vyhlášky,

e) užívání a provozování zábavní pyrotechniky1 včetně provádění pyrotechnických efektů
a odpalování ohňostrojů na území městského obvodu Pardubice I; toto území je
zobrazeno v příloze č. 8 této obecně závazné vyhlášky.
2. Umožnění vstupu psa na plochy dětských hřišť a sportovišť určených přílohou č. 2 této
obecně závazné vyhlášky je zakázáno, nevyplývá-li z úpravy vyšší právní síly jinak.
3. Jízda a stání motorovým vozidlem jsou na plochách veřejné zeleně určených přílohou č. 3
této obecně závazné vyhlášky zakázány, nejde-li o vozidlo provádějící jejich údržbu.
4. Žebrání na veřejných prostranstvích určených přílohou č. 4 této obecně závazné vyhlášky je
zakázáno.
5. Konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích určených přílohou č. 5 této
obecně závazné vyhlášky je zakázána.
6. Užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů a
odpalování ohňostrojů je na území městského obvodu Pardubice I dle přílohy č. 8 této
obecně závazné vyhlášky zakázáno.
Čl. 3
Další podmínky
1. Při pořádání tanečních zábav, diskoték, technoparty, světelných a laserových show a jiných
kulturních nebo sportovních podniků mimo uzavřené vnitřní prostory staveb (dále jen akce“)
je pořadatel povinen nejpozději 10 dnů před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr
místně příslušnému úřadu městského obvodu. V písemném oznámení musí být uvedeno
jméno (název) a adresa (sídlo) pořadatele, obsahové zaměření, místo a čas pořádání,
očekávaný počet účastníků, počet členů pořadatelské služby a identifikace osoby
zodpovědné za zajištění pořadatelské služby. Ohlášení provedení ohňostroje místně
příslušnému úřadu městského obvodu se řídí zvláštním právním předpisem2.
2. Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací a kaváren provozovaných
v souladu s platnými právními předpisy,
b) na akce zařazené do oficiálního programu Městských slavností Pardubice, Folklórního
festivalu Pardubice – Hradec Králové, Mikulášských adventních trhů a Vánočních trhů a
Staročeské polabinské pouti,
c) na dny 31. prosince a 1. ledna každého kalendářního roku,
d) na svatební hosty na Pernštýnském náměstí v době konání svateb,
e) na měsíc prosinec každého kalendářního roku v lokalitě třída Míru, náměstí Republiky
a Pernštýnské náměstí.
3. Rada MO může na základě žádosti pořadatelů kulturní či společenské akce udělit výjimku ze
zákazu konzumace alkoholických nápojů. Žádost o udělení výjimky je pořadatel povinen
podat nejpozději 30 dnů před konáním akce místně příslušné radě městského obvodu.
1
2

§ 3 a 4 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění
§ 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění

4. Zákaz užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů
a odpalování ohňostrojů dle článku 2 odstavec 6 této vyhlášky se nevztahuje:
a) na dny 31. prosince a 1. ledna,
b) na užívání zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů a odpalování
ohňostrojů na základě výjimky ze zákazu stanoveného v článku 2 odstavec 6 této
vyhlášky udělené místně příslušnou radou městského obvodu (resp. v městských
obvodech, ve kterých nevolí radu městského obvodu, starosta městského obvodu) či
zastupitelstvem místně příslušného městského obvodu (dále jen „místně příslušná rada
městského obvodu“), pokud si rozhodování o udělení výjimky vyhradilo, a to na žádost
podanou nejméně 30 dnů před konáním akce, která musí obsahovat jméno, příjmení nebo
název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, je-li pořadatel podnikatelem jeho
identifikační číslo, označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, příp. počet členů pořadatelské služby.
Čl. 4
Regulace provozní doby hostinských zařízení
1. Hostinským zařízením se pro účely této vyhlášky rozumí provozovna, v níž se alespoň
v částečném rozsahu provozuje hostinská činnost, tj. činnost spočívající v přípravě a
podávání jídel nebo nápojů k bezprostřední spotřebě, včetně případného zabezpečování
příslušných doplňkových prodejů a služeb; hostinskými provozovnami se pro účely této
vyhlášky rozumí zejména restaurace, pivnice, vinárny, bary, kavárny, bufety a provozovny
rychlého občerstvení.
2. Stanovuje se provozní doba provozoven hostinských zařízení umístěných v objektech
zahrnutých (byť jen zčásti) do prostor blíže určených v příloze č. 6 této vyhlášky denně
nejdříve od 6,00 hodin a nejdéle do 1,00 hodin následujícího dne, s výjimkou pátku a soboty,
kdy se stanovuje provozní doba nejdříve od 6,00 hodin a nejdéle do 3,00 hodin následujícího
dne.
3. Stanovuje se provozní doba restauračních zahrádek hostinských zařízení provozovaných na
celém území statutárního města Pardubic v souladu s právními předpisy denně nejdříve od
6,00 hodin a nejdéle do 22,00 hodin, s výjimkou restauračních zahrádek a předzahrádek těch
hostinských zařízení, jejichž provozovna je umístěna v objektech zahrnutých (byť jen zčásti)
do prostor blíže určených v příloze č. 7 této vyhlášky, u nichž se provozní doba stanovuje
denně nejdříve od 6,00 hodin a nejdéle do 24,00 hodin.
4. Omezení provozní doby se nevztahuje na noc z 31. prosince na 1. ledna každého
kalendářního roku.
Čl. 5
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 tohoto článku vyhlášky.

2. Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku obecně závazné
vyhlášky, nebo žádnou takto:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu nevymezuje,
b) v době konání tradičních akcí uvedených v Příloze č. 9 této obecně závazné vyhlášky se
ve vztahu k nim vymezuje dle této přílohy odlišná než zákonem stanovená doba nočního
klidu.
3. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 písm. b) tohoto článku
obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna úřadem městského obvodu příslušným dle místa
konání akce na jeho úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 8 – 2002 a obecně závazná vyhláška č. 4/2004.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od data vyhlášení.
Přílohy:
Příloha č. 1:
Prostory vymezené pro volné pobíhání psů
Příloha č. 2:
Vymezení ploch dětských hřišť a sportovišť, na kterých je zakázán vstup psa
Příloha č. 3:
Vymezení ploch veřejné zeleně, na kterých je zakázána jízda a stání motorového vozidla, mimo
vozidel údržby
Příloha č. 4:
Vymezení veřejných prostranství, na nichž je zakázáno žebrání
Příloha č. 5:
Vymezení lokalit, ve kterých je zakázána konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích
Příloha č. 6:
Vymezení prostor s omezenou provozní dobou hostinských zařízení
Příloha č. 7:
Provozní doba rest. zahrádek a předzahrádek nejdéle do 24,00 hod.
Příloha č. 8:
Vymezení území Městského obvodu Pardubice I, na němž je zakázáno užívání a provozování
zábavní pyrotechniky

Příloha č. 9:
Vymezení tradičních akcí, při nichž je vymezena odlišná než zákonem stanovená doba nočního
klidu

...........................................
Ing. Jaroslav Deml
primátor

............................................
Ing. Alexandr Krejčíř
náměstek primátora

