MĚSTO BROUMOV
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004

O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Broumova se na svém zasedání dne 13. 10. 2004 usneslo vydat
na základě § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Touto vyhláškou se stanovují:
- pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,
- závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních
a sportovních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
Článek 2
Pravidla pro pohyb psů
(1) Na území města Broumova je zakázáno vstupovat se psy:
a) na plochy veřejné zeleně označené tabulkou, která vstup psů zakazuje,
b) na plochy veřejné zeleně v Schrollově parku, které jsou vyšrafovány v mapce, která
tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky,
c) na plochy veřejné zeleně v okolí 5 metrů od altánu ve Schrollově parku
d) na plochy veřejné zeleně na Mírovém náměstí, na Malém náměstí, u Horní brány
a v parčíku u obřadní síně,
e) na dětská hřiště a pískoviště,
f) na sportoviště,
g) na hřbitov.
(2)
a)
b)
c)

Na území města Broumova je zakázáno ponechat volně pobíhat psy:
na Mírovém a Malém náměstí
na všech ulicích a chodnících
na plochách veřejné zeleně, které nejsou vymezeny v odst. 1 a 3 tohoto článku

(3) Na území města Broumova je dovoleno ponechat volně pobíhat psy pod kontrolou
držitele psa:
a) na veřejném prostranství ve vzdálenosti větší než 50 metrů od současně zastavěného
území obce.1)
(4) Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku.
(5) Ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na služební psy Policie ČR
a Městské policie při výkonu služby, na psy záchranářské při výkonu záchranářské
činnosti a na vodící psy doprovázející nevidomé osoby a asistenční psy doprovázející
osoby s těžkým zdravotním postižením.
1) § 139 odst. 2 zákona č. 50/1976, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Článek 3
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních
a sportovních podniků
(1) Veřejnosti přístupné kulturní a sportovní podniky, taneční zábavy a diskotéky (dále jen
„akce“) lze na území města Broumova pořádat:
a) ve stavbách k tomu určených v době od 6.00 hodin do 3.00 hodin bezprostředně
následujícího dne
b) na veřejných prostranstvích v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin.
(2) Za kulturní podniky se považuje i pořádání veřejných hudebních produkcí, a to
v podobě hudby živé (např. při tanečních zábavách, plesech, koncertech), tak
reprodukované (např. z radiopřijímače, televizoru, Juke-boxu, kazetového či CD
přehrávače nebo jiného zařízení).
(3) Na písemnou žádost (dále jen „žádost“) může z omezení uvedeného v odst. 1 písm. a)
a b) tohoto článku udělit Rada města Broumova výjimku.
(4)Výjimku lze udělit pouze
a) na pořádání konkrétní akce
b) na určité časové období, je-li akce pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující
12 měsíců.
(5) Žadatel o výjimku žádost doloží:
a) přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele, uvedením
druhu akce a jejím provozovatelem
b) předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní
c) identifikací osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby.
(6) Žádost se podává Radě města Broumova nejpozději 1 měsíc před konáním akce.
(7) Rada města může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním
určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.
(8) Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li
činnost veřejný pořádek.
Článek 4
Sankce
(1) Porušení zákazů stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích nebo jako správní delikt
dle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2004.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1997, kterou se stanoví omezující opatření
při chovu zvířat ve městě Broumově a obecně závazná vyhláška č. 2/1996
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

……………………..
Mgr. Jiří Ringel
místostarosta

………………………
JUDr. Libuše Růčková
starostka

