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 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
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Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 v y d á v á 
 

Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného přádku na veřejných 
prostranstvích v době konání  " FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009" 
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Důvodová zpráva 
 

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících  
k ochraně před hlukem v době nočního klidu a zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města a vytvoření 
příznivých podmínek pro život ve městě v souvislosti s konáním  FIS mistrovství světa  
v klasickém lyžování Liberec 2009 od 18. února do 1. března roku 2009 (dále jen „MS 
2009“).   

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve 
městě, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před ná-
slednými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku,  jehož 
ochrana je ve veřejném zájmu a zájmech chráněných Statutárním městem Liberec v době ko-
nání MS 2009.   

 

Příloha: dopis plk. Mgr. Milana Franka, náměstka ředitele KŘP SvčK pro zřízení krajského 
ředitelství  

 



  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE SEVEROČESKÉHO KRAJE 

  náměstek ředitele krajského ředitelství 
pro zřízení krajského ředitelství 

 

 

 
 
Adresa 
Pastýřská  3 
460 74  Liberec 
 
Tel.: +420 974 461 221 
Fax: +420 974 461 028 
Email: ssck.zrvusc@pcr.cz 
 

Č.j. KRPL2654-1/ČJ-2009- 0400NR-KI 
                                                                                                                        Liberec  14. ledna 2009 
                                                                                                                        Počet  listů: 1 
                                                                                                                        Přílohy: 0       
                                                                                                                   
                                                                                                                        E-mailem       
Magistrát města Liberce 
Nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
 
 
Obecně  závazná vyhláška – podklady pro  zpracování  důvodové zprávy 
 
      V souvislosti s konáním  MS 2009 v klasickém lyžování, které se uskuteční  v Liberci v době od 
18.2. do 1. 3. 2009, a je z pohledu  mezinárodního i republikového, významnou  společenskou a 
sportovní událostí, přijala Policie České republiky řadu opatření. Část  těchto opatření směřuje  
k zajištění veřejného pořádku  na území města Liberec v  době konání MS v klasickém lyžování 
2009. Součástí  opatření na tomto úseku je i regulace činností, které by mohly narušit  veřejný 
pořádek ve městě  nebo být v rozporu  s dobrými mravy.  
    Z výše uvedených důvodů, žádáme Magistrát  města Liberec o vydání  „Obecně závazné 
vyhlášky“, která by upravovala  požívání alkoholických nápojů a rušení nočního klidu na veřejných 
prostranstvích, za která  považujeme pro potřeby této vyhlášky následující prostory : 
   

1. Náměstí Dr. E. Beneše, ul. 5. května, Železná, Kostelní, Sokolovské nám., Růžová, 
 
2. Pražská, Moskevská, Felberova, Guttenbergova, Zámecké nám., Rumunská,    Zámečnická,  
    Jezdecká,  Lazebnický vrch, 
 
3. Soukenné náměstí, Revoluční, Fügnerova, Blažkova, Jánská, Švédská, U Besedy, U Jezu, 

1. máje, Vaňurova, Matoušova, Na Rybníčku, Hrazená,  
 
4. Papírová, Barvířská, Široká, Bednářská, Na Poříčí, Na Příkopě, U Stoky, Mistrovský vrch,      
    Na Svahu, Lucemburská, Vrabčí, U Zbrojnice, Resslova, 
 
5. Nitranská, Košická, U Nisy, Tatranská, Mrštníkova, Kladenská, Děvínská. 
 
 
                                                                                              plk. Mgr. Milan Franko v.r. 
                                                                                            náměstek ředitele KŘP SvčK 
                                                                                           pro zřízení krajského ředitelství  

      



 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2009 
 

 Strana 1  
 

 
č. 1/2009 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,  

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
v době konání   „FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009“  

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29.1.2009 usneslo vydat na 
základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících  
k ochraně před hlukem v době nočního klidu a zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města a vytvoření 
příznivých podmínek pro život ve městě v souvislosti s konáním  FIS mistrovství světa  
v klasickém lyžování Liberec 2009 od 18. února do 1. března roku 2009 (dále jen „MS 
2009“).   

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve 
městě, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku,  
jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmech chráněných Statutárním městem Liberec 
v době konání MS 2009.   

 
Čl. 1 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve Statutárním městě 
Liberec nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku  

 
          Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v Statutárním městě Liberec nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku v souvislosti s konáním  
MS 2009 je: 
 

a) požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době nočního klidu 
b) rušení nočního klidu  

 
 

 
 

Čl. 2 
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích 

1) 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.1 

                                                           
1  §  34 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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2) Činnost uvedenou v článku 1 písm. a) je na území města Liberec zakázáno provádět na 
těchto vymezených veřejných prostranstvích: 
 

1. Náměstí Dr. E. Beneše, ul. 5.května, Železná, Kostelní, Sokolovské nám, Růžová 
 

2. Pražská, Moskevská, Felberova, Guttenbergova, Zámecké nám., Rumunská, 
Zámečnická, Jezdecká, Lazebnicky vrch 
 

3. Soukenné náměstí, Revoluční, Fűgnerova, Blažkova, Jánská, Švédská, U Besedy,  
U Jezu, 1. máje, Vaňurova, Matoušova, Na Rybníčku, Hrazená 
 

4. Papírová, Barvířská, Široká, Bednářská, Na Poříčí, Na Příkopě, U Stoky, Mistrovský 
vrch, Na Svahu, Lucemburská, Vrabčí, U Zbrojnice, Resslova 
 

5. Nitranská, Košická, U Nisy, Tatranská, Mrštíkova, Kladenská, Děvínská 
 
3) Grafické znázornění veřejných prostranství uvedených v odst. 2 tvoří přílohu č. 1 této   
vyhlášky. 
 
 

 
Čl. 3 

Noční klid 
 
1) Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hodin do 08.00 hodin.  

 
2) Doba nočního klidu je doba, ve které jsou občané a návštěvníci města povinni zdržet se 
všech činností, které by narušovaly veřejný pořádek. 

 
3) Za rušení nočního klidu se ve smyslu čl. 1 písm. b) této vyhlášky považuje používání 
hlučných strojů, přístrojů, nářadí a zařízení, hlučný křik, pokřikování a zpěv, hlasitá živá i 
reprodukovaná hudba a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů.  

 
 
 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška je účinná  od 15. února 2009 do 3. března 2009. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Jiří Kittner  v. r. Ing. Ivo Palouš  v. r. 

Primátor města Liberce  Náměstek primátora města Liberce 

 



Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2009 
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