MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 1/2013
K ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů, žebrání, užívání zábavní pyrotechniky,
volného pobíhání psů NA NĚKTERÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH a mytí
kol a koupání psů v KOUPALIŠTI.

Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém zasedání dne 24. dubna
2013 usnesením č. 291/13/ZM usneslo vydat podle § 10 písm. a), c), a d), § 35
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
(1) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek ve městě (stav, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků
města) nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku;
stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a stanovení
povinností pro užívání zařízení města sloužícího potřebám veřejnosti.
(2) Cílem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a vytváření estetického
vzhledu města.

Článek 2

Konzumace alkoholických nápojů
(1) Na veřejných prostranstvích1, vymezených v příloze této vyhlášky (dále jen
„některá veřejná prostranství“) je zakázáno konzumovat a umožňovat konzumaci
alkoholických nápojů.
(2) Konzumací alkoholických nápojů se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo
zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou
s alkoholickým nápojem.
(3) Umožňováním konzumace alkoholických nápojů se rozumí rozlévání
alkoholických nápojů nebo výdej otevřené lahve nebo jiné nádoby s alkoholickým
nápojem.
(4) Výjimky:
a) zákaz se nevztahuje na prostory u stánků s občerstvením na trzích a na
prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, barů,
cukráren a kaváren, a to jen po dobu jejich provozu;
b) zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů při veřejných
akcích, jako jsou kulturní a sportovní akce, shromáždění, apod. v prostoru
konání takové akce;
c) zákaz se nevztahuje na 31. prosince a 1. ledna;
d) o udělení jiné výjimky ze zákazu rozhoduje Rada města Nového Města pod
Smrkem.
Článek 3
Žebrání
(1) Na některých veřejných prostranstvích je zakázáno žebrání.
(2) Žebráním se rozumí zejména vyžadování peněz, jídla, pití či jiných požitků bez
zákonného důvodu, nebo bez protihodnoty anebo za protihodnotu zjevně
nepřiměřenou.
(3) Za žebrání se nepovažuje:
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy, tzv.
„poslední zvonění“;
b) umělecká či divadelní vystoupení s dobrovolným finančním příspěvkem
přihlížejících;
c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky;
d) sjednávání dárcovství, při kterém nedochází k vybírání finančních
prostředků v hotovosti.
Článek 4
Užívání zábavní pyrotechniky
(1) Na některých veřejných prostranstvích je zakázáno užívat zábavní pyrotechniku.
(2) Užíváním zábavní pyrotechniky se rozumí zejména užívání a provozování
zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a odpalování
ohňostrojů.
(3) Zákaz se nevztahuje na 31. prosince a 1. ledna.
(4) Rada města Nové Město pod Smrkem může na základě písemné žádosti udělit
výjimku k provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů.
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Článek 5
Volné pobíhání psů
(1) Na některých veřejných prostranstvích je zakázáno volné pobíhání psů.
(2) Pravidla pro pohyb psů:
a) pohyb psů je možný pouze na vodítku;
b) pes musí být přitom veden tak, aby nedošlo k jeho střetu s jinými osobami
či zvířaty pohybujícími se současně na témže veřejném prostranství;
c) při míjení jiných osob či zvířat, musí být pes veden na zkráceném vodítku
(tzv. „u nohy“), aby se nemohl dostat do kontaktu s míjenou osobou či
zvířetem;
d) pes musí být označen identifikační známkou vydanou městským úřadem
bezplatně po splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti
a po zaplacení místního poplatku ze psů;
e) exkrementy vyloučené psem musí být bezodkladně odstraněny.
(3) Ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 je povinna osoba vedoucí psa,
tedy osoba, která má psa pod kontrolou a dohledem.
(4) Ustanovení v odstavci 1 neplatí pro psy služební a záchranářské při výkonu
služby a záchranných prací a pro psy speciálně vycvičené jako průvodci
zdravotně postižených osob.
Článek 6
Povinnosti k užívání koupaliště
Stanoví se následující povinnosti k užívání koupaliště, kterými jsou zákaz:
a) vjíždění a vnášení jízdních kol, tříkolek, koloběžek, jednokolek, šlapacích
nebo odrážecích autíček a jiných typově podobných mechanismů (dále jen
„kola“), za které se považuje přímý kontakt těchto kol s vodou;
b) vpouštění psů do vody.
Článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 5. 2013.

..........................................
Ing. Pavel Smutný
starosta

..........................................
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem
dne ………….
Sejmuto z úřední desky dne ……….

Příloha
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013

Vymezení veřejného prostranství1

Zákaz činností dle článku 2 až 5 platí na těchto veřejných prostranstvích:
Mírové náměstí
ulice Palackého od náměstí po křižovatku s ulicí Myslbekovou
ulice Frýdlantská od náměstí po křižovatku s ulicí Myslbekovou
ulice Švermova od náměstí po křižovatku s ulicí Vaňkovou
ulice Nádražní od náměstí po křižovatku s ulicí Vaňkovou
ulice Husova od náměstí po křižovatku s ulicí Ludvíkovskou
ulice Dělnická od náměstí po křižovatku s ulicí Ludvíkovskou
ulice Jindřichovická od náměstí po křižovatku s ulicí Sokolskou
ulice Žižkova od náměstí po křižovatku s ulicí Revoluční
hřiště u Základní školy na parcele p. č. 748 a 1704/6 v k. ú. Nové Město pod
Smrkem
• hřiště a louka u Sokolovny na parcele p. č. 999 a 994/1 v k. ú. Nové Město
pod Smrkem
• prostranství před a kolem kostela sv. Kateřiny na parcele p. č. 280 a 256 v k.
ú. Nové Město pod Smrkem
• dětské hřiště u bývalé Textilany na parcele p. č. 154 v k. ú. Nové Město pod
Smrkem
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