
oznámit Magistrátu města Liberec, kanceláři ta- 
jemníka, nejpozději 10 dnů před jejím konáním. 
V oznámení musí být uvedeny nejen údaje o pořada- 
teli, ale i o konané akci a o majiteli, který nemovitost 
k akci zapůjčil. 
Jedná se především o jméno, příjmení, datum na- 
rození, adresu trvalého pobytu pořadatele; je-li 
pořadatelem právnická osoba, jsou identifikační- 
mi údaji název firmy, sídlo a údaje o osobě, která 
za subjekt jedná. 
Dále označení druhu akce, doba a místo jejího ko- 
nání, předpokládaný počet účastníků, počet osob 
zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich 
označení. 
Dále jste povinni uvést lhůtu a způsob úklidu místa 
konání akce, způsob zajištění obecných povinnos- 
tí při nakládání s odpady a způsob zajištění pod- 
mínek stanovených zvláštními právními předpisy 
v oblasti požární ochrany. 

KONTROLA A SANKCE 
Kontrolu plnění povinností vykonávají pověření za- 
městnanci Statutárního města Liberec, pověření za- 
městnanci Městského obvodu Liberec-Vratislavice 
nad Nisou a strážníci Městské policie Liberec. 
Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce 
je možno uložit sankce až do výše 30 tis. Kč, právnic- 
ké a fyzické osobě podnikající až do výše 200 tis. Kč. 

RÁDCE OBČANA  

VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

DOTČENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V PLATNÉM ZNĚNÍ: 
• Obecně závazná vyhláška SML č. 3/2009, 
  o veřejném pořádku 
• 128/2000 Sb., Zákon o obcích 
• 245/2000 Sb., Zákon o státních svátcích, 
  o ostatních svátcích, o významných dnech 
  a o dnech pracovního klidu 
• 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně 
  některých dalších zákonů 
• 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně 
• Vyhláška Ministerstva kultury České republiky 
  č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických 
  jader vybraných měst za památkové zóny 
• 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích 
• 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví 
  a o změně některých souvisejících zákonů 

        Oznámení akce rozhodně nenahrazuje 
        povolení zvláštního užívání komunikace 
        dle § 25 zákona 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, které vydává odbor dopravy na zá- 
kladě souhlasu vlastníka dotčené pozemní komu- 
nikace. Podléhá-li akce tomuto povolení, lze vypl- 
něný formulář oznámení akce podat současně se 
žádostí o povolení zvláštního užívání komunikace 
na odboru dopravy MML. 

! 
Veřejná vyhláška v plném znění, včetně vymezení měst- 
ské památkové zóny, je k dispozici na www.liberec.cz, 
sekce Město a samospráva, Vyhlášky a nařízení. 
Formulář Oznámení akce přístupné veřejnosti je 
ke stažení na www.liberec.cz nebo je k dispozici 
na infopultech magistrátu. 
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        nosti lze využít i pro nahlášení shromáž- 
        dění dle zákona č. 84/1990Sb., o právu 
shromažďovacím. Doporučujeme však prostudo- 
vat jmenovaný zákon, zejména povinnosti týkající 
se nahlášení. 

! 
Letáky jsou k dispozici ke stažení na 

www.liberec.cz 



 
Dne 1. 1. 2010 nabyla účinnosti obecně závazná vy- 
hláška města, jejímž cílem je zabezpečení veřejného 
pořádku, který by měl vést k pokojnějšímu soužití nás 
všech, kteří zde žijeme. Nová vyhláška přispívá ze- 
jména k respektování subjektivních práv a zachování 
možnosti jejich realizace, jako je např. právo na sou- 
kromí, ochrana majetku, zdraví, právo na příznivé 
životní prostředí atd. 
Vyhláška není založena jen na pravidlech obsaže- 
ných v právních normách, ale i na základních pravi- 
dlech slušného chování, která bývají ve společnosti 
často opomíjena. 

Důležitý pojem – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tr- 
žiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory pří- 
stupné každému bez omezení, a to bez ohledu na vlast- 
nictví k tomuto prostoru. Veřejnou zelení jsou v tomto 
pojetí parky, uliční a sídlištní zeleň a jiné plochy funkční 
a rekreační zeleně na veřejném prostranství. 

kanou hmotu z pozemku neprodleně odstranit, a to 
v termínech nejpozději do 31. května a podruhé nej- 
později do 31. srpna. 
Užíváte-li veřejnou zeleň k zábavě nebo odpočinku, 
nezapomeňte, že je zakázáno zejména: trhat květiny, 
lámat větve, poškozovat keře a jiné části zeleně, vy- 
věšovat na dřeviny plakáty nebo jiné reklamní mate- 
riály, provádět jakékoliv úpravy veřejné zeleně (včet- 
ně vlastní výsadby), vstupovat do ohrazených ploch 
nebo prostorů označených příslušnou značkou, pře- 
mísťovat nebo jinak manipulovat s květináči, lavička- 
mi, nádobami na odpad apod., zajíždět vozidly nebo 
je parkovat na plochách veřejné zeleně, rozdělávat 
nebo udržovat otevřený oheň. 

           Domácí kutilové a zahrádkáři POZOR: 
           každý je povinen zdržet se o nedělích a svát- 
           cích v době do 15.00 hodin veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobují- 
cích hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motoro- 
vých pil, křovinořezů apod. 

! 

OBTĚŽOVÁNÍ NABÍZENÍM  
VÝROBKŮ A SLUŽEB 
Z důvodu stále častějšího obtěžování občanů a ná- 
vštěvníků města dealery je v městské památkové 
zóně na veřejném prostranství zakázáno formou 
pochůzkového prodeje nabízet a prodávat výrobky 
a nabízet a poskytovat služby. Není rozhodující, zda 
ten, kdo zboží prodává, postává na místě nebo se 
přemísťuje. Omezení neplatí pro veřejně prospěšné 
sbírky nebo pro nabízení letáků bez jejich aktivního 
podsouvání kolemjdoucím (pouhá nabídka infor- 
mačních materiálů zdarma atd.). 

ČISTOTA VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 
Každý je povinen chovat se na veřejném prostranství 
tak, aby nezpůsobil znečištění. Povinností je taktéž 
úklid výkalů po vašich zvířecích mazlíčcích. 
Pro rezidenty městské památkové zóny platí: na ve- 
řejných prostranstvích je zakázáno umísťovat popel- 
nice a kontejnery mimo svozové dny. 

OCHRANA PROTI HLUKU 
Povinnost chovat se tak, abyste ostatní neobtěžovali 
hlukem, neplatí jen pro dobu nočního klidu, ale tuto 
zásadu respektujte v průběhu celého dne. 
Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 hodin 
do 06.00 hodin následujícího dne. V pátek, v sobotu 
a ve dnech, po kterých následuje svátek, je noční klid 
stanoven na dobu od 24.00 hodin do 08.00 hodin ná- 
sledujícího dne. 
V tomto čase je povinností každého zachovat klid 
a omezit hlučné projevy, zejména hluk při používání 
zařízení, strojů, apod., zamezit hluku z veřejné hudební 
produkce a hlasové projevy lidí (živé i reprodukované) 
tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby. 

• Upozorňujeme, že hluk z restaurací a jiných pro- 
  vozoven služeb kontroluje Krajská hygienická 
  stanice Libereckého kraje. 
Omezení neplatí ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 

OCHRANA VEŘEJNÉ ZELENĚ 
Jste-li vlastník nebo správce, jste povinen plochu ve- 
řejné zeleně nejméně dvakrát za rok posekat a pose- 

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNOSTI 
PŘÍSTUPNÝCH AKCÍ 
V případě, že hodláte pořádat akci (sportovní, kul- 
turní nebo jinou akci spojenou s veřejnou hudeb- 
ní produkcí) přístupnou veřejnosti, jste povinni ji 


