MĚSTO KOPŘIVNICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o místních záležitostech veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 15. zasedání dne 15.12.2016 usneslo vydat
podle § 10 písm. a) až d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Účel vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je na území města Kopřivnice
(dále jen „město“):
a) stanovení některých omezujících opatření k zabezpečení dodržování místních záležitostí
veřejného pořádku při držení psů, zejména pak ochrana zdraví a bezpečí obyvatel, jakož
i ochrana jejich majetku včetně zvířat;
b) stanovení některých omezujících opatření k zabezpečení dodržování místních záležitostí
veřejného pořádku při užívání veřejného prostranství1;
c) stanovení některých omezujících opatření k zajištění ochrany životního prostředí včetně
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“);
d) stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku;
e) stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou;
f)

regulace nežádoucích důsledků provozování hostinských činností v nočních hodinách.

Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným pořádkem souhrn právních, etických a společenských norem, jejichž
zachování je podle panujících obecných názorů podmínkou klidného a spořádaného
soužití;
b) zvláštním psem pes služební2, pes slepecký či pes záchranářský, který disponuje
příslušným osvědčením záchranného útvaru;
c) průvodcem psa každá fyzická osoba, která provází na veřejném prostranství psa;
d) konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství požívání alkoholického nápoje
nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem;
e) veřejnou hudební produkcí produkce přístupná veřejnosti konaná mimo stavebně
uzavřené objekty, zejména taneční zábavy, diskotéky, technopárty, vystoupení
hudebních a tanečních skupin;
f)

1

hostinskou činností činnost spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů
k bezprostřední spotřebě v hostinské provozovně, v níž jsou prodávány, včetně
zabezpečování příslušných doplňkových prodejů a služeb;

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 52 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů.
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g) provozní dobou doba, po kterou je v hostinské provozovně poskytována hostinská
činnost, kdy dodržením konce provozní doby je skutečnost, že nejpozději v okamžiku
dovršení zavírací doby opustí provozovnu všichni hosté;
h) plesem organizovaná společenská událost obvykle slavnostní povahy, která je spojena
se společenským tancem za doprovodu živé taneční hudby a s výběrem vstupného.

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů
K zajištění veřejného pořádku, zabezpečení bezpečnosti, zdraví a majetku se na veřejných
prostranstvích uvnitř prostoru, který je vymezen v přílohách č. 1 – 4 vyhlášky zakazuje:
a) pohyb psů bez vodítka, pokud pes nemá řádně nasazen náhubek, není-li níže stanoveno
jinak;
b) pohyb psů bez vodítka a náhubku na venkovních plochách určených pro hry dětí (např.
dětská hřiště);
c) vstup se psy na venkovní plochy, pokud jsou označeny příslušnou značkou vydanou
městem s textem „Zákaz vstupu psů“;
d) uvazování psa při vstupu do veřejně přístupných objektů tak, aby pes omezoval nebo
ohrožoval přicházející nebo odcházející osoby.
Čl. 4
Omezující opatření při užívání veřejného prostranství
Uvnitř prostoru, který je ohraničen prostřednictvím přílohy č. 1 této vyhlášky se na veřejném
prostranství zakazuje:
a) stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly na plochách veřejné zeleně, s výjimkou
vozidel zajišťujících její údržbu, které k vjezdu mají příslušné povolení;
b) rozdělávat oheň, stanovat nebo nocovat.
Čl. 5
Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na plochách veřejného prostranství
vymezených v příloze č. 5 této vyhlášky.
Čl. 6
Zajištění ochrany veřejné zeleně
(1) Vlastníci veřejné zeleně jsou povinni zeleň udržovat formou pravidelných sečí a úklidu
pozemku (tj. zejména hrabání a odvoz posečené trávy) po provedené seči.
(2) Povinnost podle předchozího odstavce je splněna, pokud jsou zabezpečeny minimálně
tři seče v kalendářním roce, přičemž první seč musí být provedena do 31. 5., druhá seč
do 31. 7. a třetí seč do 30. 9.
(3) Vymezení veřejné zeleně v katastru města, na kterém jsou uloženy povinnosti dle tohoto
článku, je uvedeno v grafické podobě jako příloha č. 6 této vyhlášky.
Čl. 7
Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí
(1) Veřejnou hudební produkci lze provozovat v době od 8:00 hodin do 22:00 hodin, není–li
v čl. 8 stanoveno jinak.
(2) Pořadatel každé veřejné hudební produkce je povinen její konání ohlásit Městské policii
Kopřivnice nejméně pět pracovních dnů před jejím zahájením. Ohlášení musí obsahovat:

a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele produkce, IČ,
telefonické spojení, na kterém bude po dobu trvání produkce dosažitelný,
b) označení druhu produkce nebo opakujících se produkcí, datum konání, počátek,
konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se produkce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby.
(3) Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání
celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
Čl. 8
Vymezení doby nočního klidu
(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodiny. V této době je každý
povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.
(3) Doba nočního klidu se vymezuje od 1:00 do 6:00 hodiny
a) v době Bartolomějské pouti, která se obvykle koná od pátečního odpoledne
do nedělního odpoledne před nebo po svátku svatého Bartoloměje v měsíci
srpnu
b) v době konání oslav k Evropskému svátku hudby, které se obvykle konají
v měsíci červnu.
Čl. 9
Omezující opatření k zajištění veřejného pořádku při provozování hostinských
činností
(1) V obytné zástavbě vymezené graficky přílohou č. 7 vyhlášky se stanovuje konec
provozní doby hostinských provozoven nejpozději do 2:00 hodiny dne následujícího.
(2) Je-li v příloze č. 7 vymezen průběh hranice obytné zástavby ulicí, vztahuje se vyhláška
na hostinské provozovny umístěné po obou stranách této ulice.
(3) Provozní dobu započatou v pátek či v sobotu je možné ukončit nejpozději ve 4:00 hodin
dne následujícího. Obdobně se postupuje i v jiné dny, pokud po dni započaté provozní
doby následuje den pracovního volna.
(4) Počátek provozní doby je stanoven nejdříve od 6:00 hodin.
Čl. 10
Výjimky
(1) Povinnosti uložené čl. 3 vyhlášky se nevztahují na průvodce psa zvláštního při nakládání
s tímto psem k činnosti, pro kterou je určen.
(2) Povinnosti uložené čl. 5 vyhlášky se nevztahují na konzumaci alkoholických nápojů na
veřejném prostranství:
a) v předzahrádkách hostinských provozoven mimo dobu nočního klidu3, při konání
organizovaných kulturních, sportovních a jiných společenských akcích, zejména
jarmarků, poutí a trhů,
b) při konání veřejných hudebních produkcí konaných dle čl. 7 vyhlášky,
c) na dny 31. prosince a 1. ledna.
(3) Omezující opatření uložené čl. 9 se nevztahují na:
a) pořádání plesu;
b) den 31. prosince s ukončením provozní doby 1. ledna.
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§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek4 nebo jiný
správní delikt5.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení a účinnost
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2015 o místních
záležitostech veřejného pořádku ze dne 10.9.2015.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Přílohy:
č. 1 – Vymezení prostoru pro úpravu uvedenou v čl. 3 vyhlášky – Pravidla pro pohyb
psů a pro účely čl. 4 vyhlášky – Omezující opatření pro užívání veřejného
prostranství
č. 2 - Vymezení prostoru pro úpravu uvedenou v čl. 3 vyhlášky – Pravidla pro pohyb
psů
č. 3 - Vymezení prostoru pro úpravu uvedenou v čl. 3 vyhlášky – Pravidla pro pohyb
psů
č. 4 - Vymezení prostoru pro úpravu uvedenou v čl. 3 vyhlášky – Pravidla pro pohyb
psů
č. 5 - Vymezení prostoru pro úpravu uvedenou v odst. 2 čl. 4 vyhlášky – Omezující
opatření pro užívání veřejného prostranství
č. 6 - Vymezení prostoru pro úpravu uvedenou v čl. 6 vyhlášky - Zajištění ochrany
veřejné zeleně
č. 7 - Vymezení prostoru pro úpravu uvedenou v čl. 9 vyhlášky - Omezující opatření
k zajištění veřejného pořádku při provozování hostinských činností

Mgr. Lumír Pospěch
místostarosta

4
5

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

