
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje čl. VII obecně závazné vyhlášky 
SML č. 3/2009, o veřejném pořádku      

 

Zpracoval: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML 

odbor, oddělení:       

telefon: 48 524 311 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Jan Audy, VO PR MML 

Projednáno: v RM dne 31. 8. 2010 

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 vydává 

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č.6/2010, kterou se mění čl. VII obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku a 
 
ukládá 
Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zveřejnit tuto vyhlášku v souladu s příslušnou le-
gislativou.  
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Důvodová zpráva 
 
Dne 28. června 2010 poskytlo Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné sprá-
vy, oddělením dozoru Liberec (dále také jen ministerstvo) prostřednictvím vedoucí PhDr. Bc. 
Dany Janečkové tajemníkovi MML Markovi Řeháčkovi metodickou pomoc k obecně závazné 
vyhlášce SML č. 3/2009, o veřejném pořádku. Tato metodická pomoc je ve své písemné po-
době v příloze důvodové zprávy.  
 
Ministerstvo opakovaně spatřuje rozpor čl. VII vyhlášky, který řeší zákaz tzv. pouličního pro-
deje a nabízení služeb se zákonem a žádá SML o zvážení možnosti toto ustanovení vyhlášky 
zrušit. Pokud SML této výzvě nevyhoví a nezjedná nápravu, přistoupí ministerstvo k zahájení 
správního řízení o pozastavení účinnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že tuto část předpisu mů-
že následně zrušit pouze Ústavní soud ČR. 
 
Uvedený postup ministerstva navazuje na kroky orgánů SML v této věci – na 3. zasedání ZM 
dne 25.3.2010 byly přijaty ministerstvem provedené úpravy některých předpisů SML (Jednací 
řád ZM, obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2009, kterou se upravují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů), 
požadované zrušení čl. VII vyhlášky o veřejném pořádku nebylo schváleno.  
 
Z odůvodnění - v případě Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, 
o veřejném pořádku problém spočívá v údajné nezákonnosti čl. VII vyhlášky, který upravuje 
resp. zakazuje tzv. pouliční či pochůzkový prodej – poskytování služeb a nabízení zboží na 
veřejných prostranstvích v městské památkové zóně. Dozorový orgán má za to, že zákaz této 
činnosti nemá být předmětem obecně závazné vyhlášky vydávané v samostatné působnosti, 
ale může být řešen v tržním řádu vydávaném pro tuto oblast v souladu s ust. § 18 živnosten-
ského zákona Radou města Liberec v přenesené působnosti. Je otázkou, zda-li je možné tento 
názor dozorového orgánu bez dalšího jednoznačně sdílet. Vychází z toho pohledu, že samo-
správný orgán si v tomto případě při výkonu samosprávných činností v rozporu se zákonem 
svěřil i výkon státní správy. Tento pohled ovšem váže na možnost upravit zákaz některých 
druhů prodejů nebo poskytování služeb mimo provozovnu v obci pouze cestou nařízení rady 
vydávané jako součást tržního řádu v přenesené působnosti tzn. jako výkon státní správy. Or-
gány statutárního města Liberec ovšem hodlaly tyto činnosti zakázat v jiném režimu - kon-
krétně v režimu ust. § 10 zákona o obcích, který dává obci pravomoc upravovat záležitosti 
veřejného pořádku. Vynucování povinností z takové vyhlášky je mimo jiné poněkud snazší, 
neboť zde působí především strážníci městské policie, nikoliv pouze pracovníci živnostenské-
ho úřadu. Statutární město Liberec navíc vůbec nyní tržní řád nemá (minulý byl pro nepotřeb-
nost zrušen k 1. lednu 2006) a není tedy příliš logické, aby nyní vydávalo tržní řád pouze kvů-
li snaze o zákaz tzv. pochůzkového prodeje a nabízení služeb na veřejných prostranstvích v 
městské památkové zóně.  
 
S ohledem na předpokládané zákonné kroky ministerstva je zastupitelstvu města před-
ložen návrh zrušit celý čl. VII vyhlášky č. 3/2010, o veřejném pořádku.  
Pokud nebude tento návrh schválen, bude v tomto směru informováno Ministerstvo vni-
tra ČR s tím, že lze očekávat, že tento správní orgán zahájí řízení o pozastavení zmíněné 
části vyhlášky.  
Neschválení ze strany zastupitelstva, které svým rozhodnutím přijalo vyhlášku 
v původním znění, bude moci být vnímáno i jako důvod k podání opravného prostředku 
(rozkladu) proti takovému rozhodnutí ministerstva.  




































