
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska  
 

 
Zastupitelstvo města Nýrska se na svém zasedání dne 23.10.2017 usneslo na základě ust. § 10 
písm. a), b), c) a d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních 
zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Město Nýrsko (dále jen „město“) touto obecně závaznou vyhláškou, vydanou 

v samostatné působnosti na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní 
úpravou, deklaruje svůj zájem na uspokojování potřeb občanů města, zejména ochranu 
veřejného pořádku. 

 
(2) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“): 
 

a) ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
a ochrany dobrých mravů, spočívající v omezujících opatřeních při užívání 
veřejných prostranství, dále tato vyhláška ukládá povinnosti k zajištění 
udržování čistoty veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně z důvodu 
zajištění estetického vzhledu města, 

 
b) vytváří provozovatelům hostinské činnosti podmínky pro realizaci této činnosti 

bez kolize s dodržováním veřejného pořádku ve městě, včetně jeho částí dle 
místních předpokladů a místních zvyklostí, zejména v nočních hodinách,  

 

c) stanoví opatření směřujících k ochraně před hlukem, zabezpečení místních 
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků 
města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření 
estetického vzhledu města. 

 
(3) Touto obecně závaznou vyhláškou není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na 

podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti.1 
 

 
Čl. 2 

Vymezení pojmů 
 
Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

(1) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Nýrska přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této vyhlášky. 

                                                 
1 Čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 
 



 

(2) Veřejnou zelení se rozumí plochy parkově upravené veřejné zeleně, lesoparky, zeleň 
v zástavbě, zeleň podél komunikací a ve středových pásech mezi komunikacemi  
a aleje.  
 

 
Čl. 3 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek  
 
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě Nýrsko, jsou:  
 

(1) používání hlučných strojů a zařízení2 v nevhodnou denní dobu, 
(2) jízda motorovými vozidly po plochách veřejné zeleně a odstavování motorových vozidel 

na těchto plochách,  
(3) přecházení a poškozování parkově upravené veřejné zeleně (záhony apod.),  
(4) vylepování plakátů, inzerátů apod., na majetek města Nýrska nebo veřejnou zeleň 

v majetku města Nýrska, 
(5) znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství, 
(6) používání zábavní pyrotechniky.  

 
 

Čl. 4 
Omezení činností uvedených v Čl. 3 odst. (1) až (6) 

 
(1) Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním strojů a zařízení 

způsobujících hluk2, v době: 
a) pondělí až pátek: od 00, 00 do 6, 00 hodin a od 20, 00 do 24, 00 hodin 

   b) sobota: od 00, 00 do 8, 00 hodin a od 20, 00 do 24, 00 hodin 
c) neděle a státem uznané dny pracovního klidu od 00,00 do 9,00 hodin 
a od 12, 00 do 24, 00 hodin 
 

(2) Jízdu motorovými vozidly nelze na plochách veřejné zeleně provádět, pokud není místní 
úpravou dopravního značení stanoveno jinak. 

(3) Přecházení a poškozování parkově upravené veřejné zeleně je na veřejném prostranství 
zakázáno. 

(4) Vylepování plakátů, inzerátů apod. na plochy ve vlastnictví města Nýrska je zakázáno, 
mimo místa k tomu určenému, a to je plakátovací plocha v ul. Prap. Veitla.  

(5) Je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství. Každý, kdo znečištění způsobí, je povinen 
znečištění neprodleně odstranit. 

(6) Na veřejných prostranstvích je zakázáno používání zábavní pyrotechniky, vyjma 
Silvestra každého roku, tj. od 14.00 hodin dne 31. 12. do 04.00 hodin dne 1. 1. 
příslušného kalendářního roku a na ohlášených slavnostních akcích. 

 
 

                                                 
2 Např. travních sekaček, křovinořezů, cirkulárek, motorových pil, bouracích kladiv, sbíječek, rozbrušovaček, 
hlasité reprodukované hudby z aut a jiných reprodukčních zařízení. 
 



Čl. 5 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě: 
a) na veřejných prostranstvích ve městě je možný pohyb psů pouze na vodítku. Délka 

vodítka musí v každém okamžiku zajišťovat ovladatelnost psa, 
b) není-li fyzická osoba3, kterou pes doprovází, schopna vzhledem ke svému 

fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna 
použít současně s vodítkem i náhubek,  

c) použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval 
kousnutí, 

d) tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké.  

(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa 
na veřejném prostranství pod neustálou kontrolou či dohledem. 

(3) Zakazuje se vodění psů na místa určená pro hraní dětí (hřiště, pískoviště apod.). 
Na veřejném prostranství města se zakazuje výcvik psů. 

(4) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly psa, odstraní 
neprodleně toto znečištění fyzická osoba, která má psa v dané chvíli v držení.  

 
Čl. 6 

Regulace provozní doby hostinských a podobných zařízení 
 

(1) Otevírací dobu pohostinství, restaurací, barů, diskoték a obdobných zařízení si 
provozovatelé těchto zařízení stanoví v tomto časovém rozmezí: 
a) neděle až čtvrtek od 08 do 01 hodin následujícího dne, 
b) pátek a sobota od 08 do 04 hodin následujícího dne, 
c) den před státním svátkem nebo před dnem pracovního klidu od 08 do 04 hodin 
následujícího dne. 
 

(2) Otevírací doba pohostinství, restaurací, barů, diskoték a obdobných zařízení stanovená 
v odst. 1 tohoto článku se nevztahuje: 
a) od pátku 00.00 do 24.00 hodin v neděli toho víkendu, v němž se slaví Nýrské 
posvícení, 

  b) na Silvestra každého roku, tj. od 31. 12. 00.00 do 06.00 hodin dne 01.01. 
 

Čl. 7 
Sankce 

 
Porušení povinností uložených touto vyhláškou se postihuje podle platných právních 
předpisů. 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Uplatněním této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými 

předpisy. 
 

                                                 
3 Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel, vlastník či doprovázející osoba. 
 



(2) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2016, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Města Nýrska vydaná dne 17. 10. 
2016 a obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vydaná dne 19.12.2016 a 
obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění a doplňují obecně závazná vyhláška 
č.2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vydaná dne 10. 4. 2017. 

 
(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 ………………………….                                                            ……………………………. 
    Bc. Soňa Hladíková        Ing. Miloslav Rubáš 
     místostarostka v. r.                                                                          starosta města v. r. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední i el. desce dne: …………… 
Sejmuto z úřední desky dne: ……………….. 


