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Důvodová zpráva 
 

V příloze je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky upravený podle právního roz-
boru Ministerstva vnitra. Toto oficiální stanovisko bylo přes ujišťování o včasnosti doručení 
doručeno Statutárnímu městu Liberec se zpožděním, a to až po jednání rady města dne 
20.10.2009. V předkládaném materiálu je i znění návrhu vyhlášky, který schválila rada města.  

Podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, může obec 
v samostatné působnosti ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku (zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly naru-
šit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví 
a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, 
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány). 
Dále může ukládat povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných spor-
tovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných pod-
mínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a dále povinnosti k zajištění udr-
žování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně 
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.  

Na základě tohoto zákonného zmocnění a společenské potřeby, kdy po zrušení vyhlášky 
č. 1/2002 o veřejném pořádku a veřejné zeleni ve městě Liberci, úprava této problematiky 
chyběla, je předkládán tento návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku.  

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době 
nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje 
pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve měs-
tě a zlepšování estetického vzhledu města.   

Předmětem 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, jako 
veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmu chráněném statutárním městem 
Liberec jako územním samosprávným celkem. 

V článku II vyhlášky jsou definovány základní pojmy jako veřejný pořádek, veřejné 
prostranství, veřejná hudební produkce, veřejnosti přístupná akce, veřejná zeleň, držitel zvíře-
te, pochůzkový prodej.   

Ustanovení článku III řeší ochranu veřejného pořádku proti hluku. Je určena doba noč-
ního klidu a pro tuto dobu stanoveny zákazy rušivých projevů a zakotvena povinnost zdržet se 
o nedělích a o státních a ostatních svátcích v době do 15:00 hodin veškerých prací spojených 
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Toto ustanovení sleduje ochranu proti hlu-
ku z těchto zdrojů a reaguje na požadavky občanů města. V souladu s judikaturou Ústavního 
soudu město nezakáže paušálně používání těchto hlučných zařízení, ale přiměřeně jejich pou-
žívání omezí. Jednorázové výjimky ze zákazu hluku může na základě písemné žádosti povolit 
primátor města Liberce a na území Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou sta-
rosta městského obvodu.  

Článek IV zakotvuje oznamovací povinnost pro pořadatele veřejnosti přístupných akcí, 
to je akcí definovaných pro účely této vyhlášky jako sportovní, kulturní akce a akce spojené 
s veřejnou hudební produkcí, konající se na veřejném prostranství. Jedná se tedy o akce na 
veřejném prostranství, např. koncerty nebo divadelní představení na náměstí před radnicí nebo 
na jiných místech „pod širým nebem.“ V odstavci 2 jsou uvedeny náležitosti oznámení. Na 
základě oznámených údajů bude město moci připravit preventivní opatření proti narušování 
veřejného pořádku.  

Článek V má za cíl čistotu veřejných prostranství. Podle názoru Ministerstva vnitra je 
v rozporu se zákonem, pokud se uvedené zákazy vztahují na všechna veřejná prostranství. 
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Demonstrativní výčet zákazů byl z návrhu vyhlášky vypuštěn s tím, že uvedené skutkové 
podstaty lze postihnout podle zákona o přestupcích. Byl ponechán zákaz umísťovat na veřej-
ném prostranství v městské památkové zóně sběrné nádoby na komunální odpad mimo dny, 
kdy je prováděn svoz odpadu. Toto ustanovení shledalo Ministerstvo vnitra v pořádku. Věta 
„Kdo způsobí znečištění veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit“ 
byla na základě doporučení Ministerstva vnitra vypuštěna. Podle jeho názoru jde o ustanove-
ní, kterým město překročilo zákonem vymezenou působnost. Ponechána byla povinnost od-
stranit výkaly po drženém zvířeti.           

Článek VI je věnován ochraně veřejné zeleně. Je zakotvena povinnost sekat plochy ve-
řejné zeleně nejméně dvakrát za rok ve stanovených termínech a je zakázáno ničit veřejnou 
zeleň. Povinnost znečištění či závadu neprodleně odstranit byla vypuštěna. V odst. 2 písm. g) 
byla vypuštěna slova „ve vlastnictví Statutárního města Liberec“, aby nebyla zvýhodněna 
veřejná zeleň ve vlastnictví města. Na základě připomínky zastupitelstva Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou bylo do textu v čl. VI odst. 2 písm. f) zapracováno „…..a 
jiná zařízení umístěná v prostoru veřejné zeleně (např. lavičky, nádoby na odpad)….“ Podle 
odst. 4 se zákazy netýkají zásahů do veřejné zeleně prováděných při její údržbě k tomu 
oprávněným subjektem, to je vlastníkem nebo jím pověřenou osobou.   

Článek VII reaguje na rozmáhající se aktivitu nabízení výrobků a služeb na ulicích  
v centru města, kdy je procházející vystaven mnohdy obtěžujícím nabídkám různého zboží. 
Uvedená regulace odsune tyto praktiky mimo historické centrum města, kdy bylo použito 
vymezení městské památkové zóny podle vyhlášky Ministerstva kultury České republiky      
č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, 
ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení se netýká povolených veřejných sbírek. Přesto-
že toto ustanovení bylo posouzeno Ministerstvem vnitra jako nezákonné, v textu návrhu bylo 
zachováno, protože jde o činnost, která je vnímána jako vážně narušující veřejný pořádek.  

Článek VIII obsahuje ustanovení o kontrole plnění povinností stanovených vyhláškou. 
Za nedodržení těchto povinností bude možno uložit sankce dle zvláštních právních předpisů, 
tj. podle ust. § 58 odst. 4 zákona o obcích pokutu až od výše 200 000 Kč právnické osobě a 
fyzické osobě, která je podnikatelem, a podle ust. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích pokutu do výše 30 000 Kč fyzické osobě.   

Účinnost vyhlášky je stanovena na 1. leden 2010.    
 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém zasedání dne   
14. října 2009 projednávalo vyhlášku o veřejném pořádku a navrhlo tato doplnění:  

 článek III, odst. 2, písm. b) – zamezit hluku z tzv. náhodných zdrojů, kterými jsou 
zejména veřejné hudební produkce a hlasové projevy lidí (živé i reprodukované) – 
doplnit o projevy zvířat (štěkání a vytí) 

K tomu odbor právní a veřejných zakázek MML dává tento komentář. Článek III o zamezení 
hluku doplnit o projevy zvířat nelze. Tato problematika spadá do občanskoprávní úpravy a 
řeší se v rámci sousedských sporů.  
 
 článek V, odst. 2, písm. – doplnit o písmeno f) pohyb psů bez vodítka. 

Pohyb psů bez vodítka již upravuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec 
č. 11/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují 
prostory pro volné pobíhání psů. V současné době je připravena nová vyhláška, která bude 
nově vymezovat prostory pro volné pobíhání psů a která je také předkládána zastupitelstvu ke 
schválení.  
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 článek VI, ost. 2, písm. f) přemísťovat nádoby s mobilní zelení (květináče) a jakkoliv 
jinak manipulovat s nimi – doplnit a jiné mobilní objekty (lavičky, nádoby na odpady, 
zábradlí, hrací prvky dětských hřišť) 

Návrh ohledně laviček a nádob na odpad umístěných v prostoru veřejné zeleně, k jejíž 
ochraně čl. VI směřuje, byl zapracován do textu vyhlášky. Na další předměty – např. hrací 
prvky dětských hřišť se vztahuje zákon o přestupcích (§ 50 – přestupky proti majetku). 
 
 článek VIII, odst. 2, - doplnit o citaci zákona o obcích a přestupcích za nedodržení. 

Článek VIII odst. 2 vyhlášky obsahuje odkaz na ustanovení zákona o obcích a zákona o 
přestupcích, které upravují sankce za nedodržení povinností uvedených ve vyhlášce, jejich 
citace by byla nadbytečná.  
 
 
 
 
Přílohy:   OZV předkládaná ke schválení ve znění upraveném podle Ministerstva vnitra 
                OZV schválená radou města dne 20.10.2009 
                Právní rozbor Ministerstva vnitra 
                Výňatek z vyhlášky č. 476/1992 Sb. (vymezení městské památkové zóny) 
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