Obecně závazná vyhláška č. 4/2012

o ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Březová se na svém zasedání dne 28. května 2012 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhláška):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek ve městě, být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku či směřovat
k narušení estetických a funkčních vlastností veřejné zeleně.
Cílem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který
umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, a zajištění trvalé udržitelnosti estetických
a funkčních vlastností veřejné zeleně ve městě.
Čl. 2
Noční klid
Nočním klidem je doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin. Noční klid neplatí v noci z 31. prosince na
1. ledna.
Čl. 3
Žebrání
Na celém území katastru města Březová se zakazuje žebrání v době od 14.00 hodin do 21.00
hodin.
Čl. 4
Pyrotechnické efekty nebo ohňostroje
Na celém katastru města Březová (včetně všech částí) se zakazují pyrotechnické efekty nebo
ohňostroje. To neplatí v noci z 31. prosince na 1.ledna nebo při podnicích pořádaných nebo
spolupořádaných v zájmu kulturního obohacení občanů Březové.
Převažuje-li kulturní obohacení nad veřejným pořádkem, Městský úřad Březová udělí na základě
žádosti výjimku ze zákazu pyrotechnických efektů nebo ohňostrojů. Žádost o výjimku obsahuje
shodné náležitosti jako oznámení shromáždění podle zvláštního předpisu.
Čl. 5
Veřejná zeleň
Na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví města se zakazuje:
a) trhat květiny nebo plody okrasných dřevin
b) lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře nebo jiné části zeleně
c) znečišťovat plochy veřejné zeleně, upevňovat dopravní značení nebo jiné předměty, či
vyvěšovat plakáty, letáky anebo jiné reklamní nebo propagační materiály na dřeviny
d) jakkoliv upravovat veřejnou zeleň nebo výsadbu bez souhlasu vlastníka
e) jakkoliv manipulovat s květináči, lavičkami nebo nádobami na odpad
f) vjíždět, stát nebo jezdit motorovými nebo jinými vozidly, včetně jízdního kola nebo na zvířeti,
nebo vozidla parkovat či odstavovat na plochách veřejné zeleně, včetně ploch připravených pro
výsadbu veřejné zeleně, tento zákaz se nevztahuje na vozidla zabezpečující úpravu nebo údržbu
veřejné zeleně anebo zařízení na veřejné zeleni umístěných

g) tábořit, stanovat nebo nocovat
h) rozdělávat oheň
Čl. 6
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních předpisů.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Dnem vyhlášení je
první den jejího vyvěšení na úřední desce města.

