
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 

  
  
  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 

o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku 

  

  

  

Zastupitelstvo města Plumlov po projednání schválilo dne 6.6.2005 v souladu 
s ustanovením §  84 odstavec 2  písmeno i)  a § 10 písmeno a,b zákona  č. 128/2000 
Sb.,  o obcích, (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku: 

  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1)     Cílem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní 
úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku na území Města Plumlov 
(dále jen města) na těch úsecích, které jsou do jeho působnosti svěřeny (ochrana 
veřejného pořádku). 

  

2)     Touto vyhláškou není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání 
a provozování jiné hospodářské činnosti (čl. 26 odst. I listina základních práv  a 
svobod). 

  

Článek II 

Vymezení pojmů 

1)     Veřejný pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití obča-
nů i návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnost osoby a 



jejího soukromí, ochranu majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní 
prostředí. 

  

2)     Činnost, kterou je nebo může být na území města narušován  veřejný pořádek 
nebo je v rozporu s dobrými mravy, je především: pořádání veřejných hudebních 
produkcí v podobě živé hudby i reprodukované (např. taneční zábavy, plesy, 
diskotéky), zejména pokud jsou spojeny možností konzumace alkoholu. 

  

3)     Veřejným prostranstvím jsou 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, uvedené v příloze této vyhlášky. 

  

4)     Noční  doba pro účely této vyhlášky čas od 22,00 hodin do 06,00 hodin. 

  

  

Článek  III 

Omezující opatření k zabezpečení veřejného veřejného pořádku 

1.     Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
spočívají: 

a)  ve vymezení místa a času, na nichž lze některé činnosti vykonávat, 

b)  ve vymezení místa, kde jsou některé činnosti zakázány. 

  

  

2.     Pro pořádání veřejných hudebních produkcí dle článku II odstavec 2, písmeno  a) 
této vyhlášky platí časové omezení-lze je pořádat v době od 6,00 do 22,00 hodin, 
tedy mimo noční dobu. 

  

Článek  IV 



Výjíimky 

1.     Z ustanovení článku III odstavec 2 této vyhlášky může na písemnou žádost udělit 
výjimku  rada města. 

2.     Výjimku lze udělit: 

a)     pouze na pořádání konkrétní akce, 

b)     na určité časové období, je-li činnost pravidelně opakována (maximálně 30 
kalendářních dnů). 

  

3.     Žadatel o výjimku předloží žádost nejméně 7 dní před konáním veřejné hudební 
produkce a doloží ji: 

-         přesným určením činnosti vč. oznámení hudební produkce (tiskopis  OSA) 
s místem konání a určením hlavního pořadatele. 

4.     Rada města může udělení výjimky podmínit splněním doplňujících opatření, 
která  budou směřovat k zajištění veřejného pořádku. 

5.     Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou 
provádí strážník Městské policie Plumlov.  

6.     Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce, pořádané městem. 

  

Článek  V 

Sankce 

Na  porušení  povinností  stanovených  touto obecně závaznou vyhláškou se vztahují 
zvláštní právní předpisy (zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích,  ve znění pozdějších 
předpisů a § 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů). 

  

Článek  VI 

Závěrečná ustanovení 

1)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2005. 



2)      Nabytím účinnosti OZV č.1/2005 se ruší platnost OZV č.3/2001, o některých 
omezujících opatřeních  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 

  

  

  

  

  

         Josef Pálka                                                            Ladislav Otruba 

     místostarosta města                                                   starosta města  

  

  

  

  

  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 

o některých omezujících opatření k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku 

  

  

Příloha č.1: 

Veřejná prostranství – prostory vymezené v článku II, odstavec 3  pro účely této  

OZV jsou pozemky s následujícími parcelními čísly: 

  

p.č. 431/2, 824, 1090, 1220, 1477/1, 1473/1, 1476/1, 1567, 1575 vše v k.ú. Plumlov 

  



p.č. 182, 183/1, 719/3  vše v k.ú. Soběsuky  

  

p.č.  223,  456/4   vše v k.ú. Žárovice 

  

p.č.  58/2   v k.ú. Hamry. 

  

  

  

  

         Josef Pálka                                                            Ladislav Otruba 

     místostarosta města                                                   starosta města  

  

  

 


