
MĚSTO SLAVIČÍN 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 02/2001,  
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU 

 
Změna: 02/2002 
 
Zastupitelstvo města Slavičín rozhodlo dne 26.09.2001 svým usnesením č. XIX/11/2001 vydat na základě 
ustanovení § 10 písm. b), c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a ustanovení § 96 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku města Slavičín: 
 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
 

Čl. 1  
Předmět úpravy  

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se s působností pro území města Slavičín (dále jen „město“) ukládají v 
samostatné působnosti obce povinnosti  
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (omezení a zákazy některých činností),  
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, 
c) k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně, 
d) k ochraně veřejného zdraví před hlukem, 
e) k ochraně životního prostředí. 
 
 

Čl. 2  
Vymezení pojmů 

 
1. Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí 

a) veřejným prostranstvím místo v zastavěné části města, které je přístupné každému bez omezení a 
slouží obecnému užívání, a to bez možnosti omezujících soukromoprávních zásahů ze strany 
vlastníků těchto míst, 

b) veřejnou zelení veřejné prostranství, které je využíváno pro uliční a sídlištní zeleň nebo jako park 
anebo jiná plocha funkční a rekreační zeleně; veřejnou zelení nejsou v tomto smyslu zemědělské 
pozemky (např. zahrady, ovocné sady) a lesní pozemky, 

c) dnem pracovního volna sobota, neděle, státní svátek nebo jiný státem uznaný svátek (ostatní svátek)1, 
d) místními částmi části města k. ú. Divnice, Hrádek a Nevšová, 
e) držitelem zvířete (psa) fyzická osoba, která v rozhodný okamžik má zvíře (psa) ve své péči (např. 

osoba, která venčí svého či cizího psa, jezdec na koni, řidič koňského potahu apod.), 
f) veřejnou produkcí hudby veřejné provozování hudebního díla s textem nebo bez textu, provozované 

živě nebo ze záznamu. 
2. Vymezenými veřejnými prostranstvími jsou pro účely této obecně závazné vyhlášky tato veřejná 

prostranství: 
a) Horní náměstí, náměstí Mezi Šenky, náves v místní části města; 
b) čtvrtě a ulice na území města Slavičína; 
c) veřejná tržiště; 
d) parky (Zámecký a Pivečkův lesopark) a ostatní veřejná zeleň; 
e) sportovní a dětská hřiště ve městě; 
f) hřbitov; 
g) místní komunikace, silnice a parkoviště; 
h) areál u čp. 224 „Sokolovna“; 
i) letní kino; 
j) koupaliště; 
k) čekárny. 

                                                      
1 zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 
 



ČÁST DRUHÁ  
MÍSTNÍ ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 

 
 

Čl. 3  
Upravované činnosti 

 
Za činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku se na vymezených veřejných prostranstvích považují pohyb 
nezabezpečených psů, poskytování erotických služeb a rozšiřování erotických předmětů a používání 
pyrotechnických výrobků, případně další činnosti, které jsou omezovány nebo zakazovány v této části 
obecně závazné vyhlášky. 
 
 

Čl. 4  
Pohyb psů na veřejných prostranstvích 

 
1. Na veřejná prostranství, která jsou označena tabulí s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa nebo nápisem 

„Zákaz vodění psů“ je zakázáno přinášet nebo přivádět psy; tento zákaz se nevztahuje na služební psy 
při výkonu služby a na vodící psy doprovázející nevidomé osoby. 
Na veřejných prostranstvích je zakázán volný pohyb psů. Osoba, která psa doprovází, je povinna vést jej 
na vodítku a pes musí být opatřen náhubkem. Stejná opatření platí i v uzavřených prostorách. 
Na veřejných prostranstvích mimo zastavěné území města musí mít pes nasazen náhubek nebo být na vodítku. 
Je zakázáno vodění psů nebo jejich přenášení na dětská hřiště a pískoviště, sportovní hřiště, koupaliště, 
hřbitovy a na všechna místa, označena tabulí s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa nebo nápisem 
„Zákaz vodění psů“. 

2. Psi pohybující se volně bez dozoru na veřejných prostranstvích mohou být považováni za toulavé psy ve 
smyslu zvláštního právního předpisu2 a mohou být odchyceni. Postup při odchytu toulavých psů a další 
nakládání s nimi upravuje zvláštní právní předpis2. 

 
 

Čl. 5  
Poskytování erotických služeb a rozšiřování erotických předmětů 

 
1. Na vymezených veřejných prostranstvích je zakázáno nabízet, organizovat poskytování nebo poskytovat 

služby bezprostředně směřující k uspokojování sexuálních potřeb (zákaz prostituce). 
2. Na vymezených veřejných prostranstvích je zakázáno nabízet, rozšiřovat nebo činit veřejně přístupnými 

písemná díla, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty pornografického charakteru. 
3. Nabízení a prodej výrobků pornografického a erotického charakteru mimo provozovny určené k tomuto 

účelu kolaudačním rozhodnutím je zakázán zvláštním právním předpisem3. 
 
 

Čl. 6  
Používání pyrotechnických výrobků 

 
1. Na vymezených veřejných prostranstvích je zakázáno používat pyrotechnické výrobky určené pro 

zábavné účely4, nejde-li o užívání v souladu s odstavcem 2 tohoto článku nebo o výjimku podle čl. 13 
této obecně závazné vyhlášky. 

2. Ve dnech 31. prosince, 1. ledna a ve dni, kdy se koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu je možné 
pyrotechnické výrobky určené pro zábavné účely na vymezených veřejných prostranstvích používat, a to 
pouze v souladu s příslušnými právními předpisy5 a při zachování bezpečnosti osob a zajištění ochrany 
zvířat a majetku. 

 
 

Čl. 7  
Provozní řády 

K užívání zařízení města tj. parcích, sportovních a dětských hřištích je upraveno provozními řády 
jednotlivých zařízení. 
                                                      
2 § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
3 obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 04/1999, Tržní řád 
4 § 1 odst.1 vyhlášky č.174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
5 § 8 vyhlášky č.174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 



ČÁST TŘETÍ  
VEŘEJNÉ KULTURNÍ PODNIKY 

 
 

Čl. 8  
 Veřejné kulturní podniky 

 
1. Tato část upravuje v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku závazné podmínky pro veřejnosti 

přístupné kulturní podniky pořádané na území města (dále jen „veřejné kulturní podniky“). 
2. Veřejnými kulturními podniky se pro účely této části rozumí taneční zábavy, diskotéky, koncerty a jiné 

obdobné akce spojené s veřejnou produkcí hudby; veřejným kulturním podnikem v tomto smyslu není 
cirkus a lunapark. 

3. Pořadatelem veřejného kulturního podniku je fyzická či právnická osoba, která je provozovatelem 
zařízení (hostinské provozovny, budovy, venkovního areálu apod.), v němž se veřejný kulturní podnik 
koná, nebo fyzická či právnická osoba, která je oprávněna na základě souhlasu provozovatele zařízení, 
vlastníka budovy nebo pozemku pořádat v zařízení, v budově nebo na pozemku veřejný kulturní podnik. 

 
 

Čl. 9  
Podmínky pořádání, průběhu a ukončení veřejných kulturních podniků  

 
1. Veřejný kulturní podnik lze pořádat  

a) ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději 
do 3 hodiny následujícího dne,  

b) v ostatních dnech nejdříve od 8 hodin a s ukončením nejpozději do 23 hodin téhož dne. 
Toto ustanovení se vztahuje i na veřejné kulturní podniky pořádané v místnostech hostinských 
provozoven a v budovách kulturních a jiných obdobných zařízení, ovšem není jím dotčena provozní 
doba provozovny nebo zařízení. 

2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije ve dnech 31. prosince a 1. ledna a dále v případech, pro které bude 
stanovena výjimka podle čl. 13 této obecně závazné vyhlášky. 

3. Pokud se na veřejnou produkci hudby, která je součástí veřejného kulturní podniku, nebo na 
provozovnu, v níž se veřejný kulturní podnik koná, vztahuje čl. 12 této obecně závazné vyhlášky, 
nepoužije se ustanovení čl. 8 odst. 1 a 2 této obecně závazné vyhlášky. 

4. Pořadatel veřejného kulturního podniku, který se má konat zcela nebo zčásti ve venkovním prostoru (vně 
budov), je povinen pořádání veřejného kulturního podniku písemně oznámit alespoň 7 dní předem 
Městské policii Slavičín. 

5. Povinnosti vyplývající pro pořadatele veřejných kulturních podniků ze zvláštních právních předpisů 
nejsou touto obecně závaznou vyhláškou dotčeny6. 

 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ  
ČISTOTA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A OCHRANA VEŘEJNÉ ZELENĚ 

 
 

Čl. 10  
Čistota veřejných prostranství 

 
1. V zájmu zdraví, bezpečnosti a zlepšení vzhledu města je na veřejných prostranstvích zakázáno 

zejména: 
a) odhazovat a vyklepávat smetí, papíry, prach, zbytky jídel a ovoce, nedopalky cigaret a jiné odpadky 

mimo vyhrazené nádoby a místa, 
b) vybírat odpadky ze sběrných nádob a košů na odpadky, převracet je a rozhazovat jejich obsah, 
c) znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami, mytím 

dopravních prostředků chemickými přípravky, 
d) rozdělávat oheň, spalovat odpady, listí, vypalovat trávu a křoviny. 

2. V případě, že domácí či hospodářské zvíře znečistí veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen bez 
zbytečného odkladu zvířetem způsobenou nečistotu vhodným způsobem z veřejného prostranství 
odstranit. 

 

                                                      
6 Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; obecně závazná vyhláška 
města Slavičín č. 07/1997, o místních poplatcích 



Čl. 11  
Ochrana veřejné zeleně 

 
1. Při užívání veřejné zeleně je třeba zachovávat pořádek, čistotu a vyvarovat se všeho, co by narušovalo 

nebo ohrožovalo účel, jemuž veřejná zeleň slouží. 
2. Je zakázáno, nejde-li o výjimku podle čl. 13 této obecně závazné vyhlášky,: 

a) provozovat na plochách veřejné zeleně sportovní, kulturní a jinou činnost, pokud to není v souladu s 
účelem, kterému předmětná plocha slouží, 

b) vjíždět motorovým vozidlem na plochu veřejné zeleně, není-li to nezbytné pro provádění údržby 
veřejné zeleně, 

c) stát motorovým vozidlem na ploše veřejné zeleně, není-li to nezbytné pro provádění údržby veřejné 
zeleně, 

d) stanování a táboření na plochách veřejné zeleně; tento zákaz se nevztahuje na stavění stanů mimo 
parky a plochy parkového charakteru v denní době v období od 01.7. do 31.08. pro prázdninové 
vyžití dětí ve věku do 15 let, 

e) rozdělávání otevřených ohňů na plochách veřejné zeleně uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. d) této 
obecně závazné vyhlášky; tento zákaz se nevztahuje na rozdělávání otevřených ohňů na stálých 
ohništích vybudovaných na plochách veřejné zeleně se souhlasem města, pokud jsou dodrženy 
zvláštní právní předpisy7. 

 
 
 

ČÁST PÁTÁ  
OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

 
 

Čl. 12  
Konec veřejné produkce hudby a provozní doby 

 
1. V souladu s § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizuje k ochraně před 

hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby a konec provozní doby hostinských provozoven, 
heren a obdobných provozoven služeb takto: 
a) ve dnech, po nichž následuje den pracovního volna, je konec stanoven na 22. hodinu, přičemž 

opětovné zahájení může být nejdříve v 8 hodin následujícího dne, 
b) v ostatních dnech je konec stanoven na 21. hodinu, přičemž opětovné zahájení může být nejdříve v 

8 hodin následujícího dne. 
2. Veřejné produkce hudby, hostinské provozovny, herny a obdobné provozovny služeb, na které se 

vztahuje odstavec 1, stanovuje Zastupitelstvo města Slavičín obecně závaznou vyhláškou, kterou se 
vydává seznam částí města k čl. 12 obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku (příloha k obecně 
závazné vyhlášce o veřejném pořádku). Dojde-li ke změně okolností rozhodných pro zařazení nebo pro 
vyřazení veřejné produkce hudby nebo provozovny ze seznamu částí města, je Zastupitelstvo města 
Slavičín oprávněno vydat nový seznam podle předchozí věty. 

3. Na veřejnou produkci hudby, hostinskou provozovnu, hernu a obdobnou provozovnu služeb lze 
vztáhnout regulaci podle odstavce 1, pokud její produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému 
obtěžování občanů hlukem nebo vibracemi. 

 
 
 

ČÁST ŠESTÁ  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 

Čl. 13  
Výjimky 

 
Výjimku z uplatňování čl.6 odst. 1 a 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 11 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky může na 
základě písemné žádosti, z podnětu Městského úřadu Slavičín nebo z vlastního podnětu udělit 
Zastupitelstvo města Slavičín, a to pouze v odůvodněných případech a na omezenou dobu nejvýše jednoho 
roku. 
 
 
                                                      
7 Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; občanský zákoník 



Čl. 14  
Kontrola a sankce 

 
1. Kontrolu dodržování povinností a zákazů stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí 

strážníci Městské policie Slavičín. 
2. Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních 

předpisů8. 
 
 

Čl. 15  
Zrušovací ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 06/1999 o 
místních záležitostech veřejného pořádku, která byla vydána dne 30.06.1999 a nabyla účinnosti dnem 
01.08.1999. 
 
 

Čl. 16  
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.10.2001, s výjimkou čl. 12, který nabývá účinnosti 
dnem, kdy vstoupí v účinnost obecně závazná vyhláška vydaná podle čl. 12 odst. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Studeník      Jaroslav Končický  
starosta      místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Den vyvěšení na úřední desku:  27.09.2001  
Den sejmutí z úřední desky:  
 

                                                      
8 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
   zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 


