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Návrh

usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č.1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o
podmínkách plakátování a o opatřeních ke Zlepšení vzhledu veřejné zeleně dle předloženého návrhu.
1.

Odpovídá: Ing. Donínová

Zdůvodněııí
Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit obecně závaznou
vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017 0 zákazu požívánı'
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, 0 podmínkách plakátování a o opatřeních ke
zlepšení vzhledu veřejné zeleně dle předloženého návrhu.
2.

Po projednání Radou města Žatec, předkládáme ke Schválení Změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se
stanoví zákaz umísťování krmiva a potravin pro ptactvo a jiná volně žijící nebo toulavá Zvířata S výjimkou
krmení ptactva V krmítcích a vodního ptactva.
Vyhláška je upravována převážně Z důvodu řešení otázky toulavých zvířat na území Města Žatce a jeho

Především jde o zvýšený výskyt kočičí populace, která je velice špatně regulovatelná a
mnoho občanů Svým chováním podporuje její neblahý vývoj.
Město Žatec se pokusí ve spolupráci S Městskou policií a odborným veterinárním zařízením, případně
budoucí spoluprací se vznikajícími spolky tuto Situaci řešit. (odbomé odchyty, kastrace, navracení do
původního prostředí, Čipování).
Předkládaná změna vyhlášky již byla konzultovaná S Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy,
dozoru a kontroly v Ústí nad Labem. Stanovisko bylo doručeno Městu Žatec dne 13. 9. 2021 a je přílohou
místních

částí.

tohoto materiálu.

Této vyhlášce bude přiděleno číslo až po Schválení Zastupitelstvem města Žatce.

Po Schválení bude vyhláška vyvěšena na úřední desce města Žatce
obcích zaslána na Ministerstvo vnitra CR.

a následně

v souladu se Zákonem O

3.

Stanovisko odboru:

Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje
4.

schválit dle návrhu

Příloha

na usnesení.

-Obecně závazná Vyhláška, kterou Se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2017 O zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, O podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení
vzhledu veřejné zeleně.
-Posouzení zákonností návrhu obecně závazné vyhlášky
-Obecně závwá vyhláška č. 1/2017

MĚSTO ŽATEC
Obecně závazná vyhláška
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ˇ
'
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Změna obecně závazně vyhlášky č.

Obecně Závazná vyhláška č. 1/2017 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích, O podmínkách plakátováııí a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně ze
dne 18.12.2017, Se mění takto:
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Učinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti pamáctým

dnem po dni vyhiášení.
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1/2017,

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,
o podmínkách píakátování a
o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
Zastupitelstvo města Žatec na svém zasedcím' dne 18.12.2017 usnesením Č. 197/1 7 na základě
ustanovení § 10 písm. aj a c) a § 84 ť›ﬂ.'Ĺvı'_ 2 písm. 17) Zákona cˇ.J28/2000 Sb. O obcích (Obecní
zřízeızí), ve znění pozdejfˇších príedpíxnf, .S`€hváíilo L: 1-jvdává tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen

1-*yhı'áška).'

Článek

ı_

Zákaz požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
vyhlášky při regulaci požívání alkoholických nápojů“ jc ochrana dobrých
nıravů a bezpečnosti vc městě a výchova dětí až mladistvých k mravnímu životu.
2) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vybraných místech veřejného
prostranstvízl vymezených (textově i graﬁcky) v příloze č- 1 této vyhlášky.
3) Zákaz uvedený v odst. 2 se nevztahuje:
a) na předzahrádky pohostinských zařízení a místa pro konání trhu podle zvláštního
předpiSu°). a to po dobu provozu přeclzahrádky nebo po dobu konání trhu;
ledna a 31. prosince každého kalendářního roku;
b) na dny
c) na dobu konání slavností chmele Dočesné.
jednou udělenou výjimku odejmouťl,
4) Rada města může udělit výjimku4), jakož
ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích
při konání kulturních, Sportovních a jiných společenských akcí na základě podané
žádostióř pořadatele akce, která musí obsahovat kromě obecných náležitostí i údaje, které
Slouží jako kritéria pro rozhodováru' O výjimce:
a) identiﬁkaci osoby odpovědné za zajištění pořádku v prostoru konání akce,
b) označení druhu akce, dobu (počátek a konec akce) a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, ktcrć se akce zúčastní.
l)

Cílem

této

1..

__

i

Článek 2
Pravidla plakátování
I)

Cílem této vyhlášky při regulaci plakátování jc zlepšení vzhledu veřejných prostranství
nad rámec zákonných povinností a Stanovení pravidel pro používání zařízení sloužících
potřebám veřejnosti ve vlastnictví města.
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33
nařízení ﬂ tržní řád
4)
postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, vc znění pomiëjších předpisů
5]
rovněž postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
°'
doporučuje se žádosti podávat v dostatečném předstihu, neboť probíhá Správní řízení

%

2) Umistbvání plakátů, jiných oznámení, tiskovin a reklam (dále jen ,.plakátovám'“) je
možné pouze na plochách (zařízeních) k tomu určených a za podmínek stanovených
vlastníkem, správcem nebo nájemcem techto ploch. Za takové plochy se považují plochý,
které jsou označeny identiﬁkačnimi údaji vlastníka (nájemce) takové plochy (zařízení)
pro vylepování plakátů.
3) ldentìﬁkačnínıi údaji jsou:
a) u fyzických osob ncpodnikajícich «- jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu.
telefonní číslo pro operativní spojení;
u fyzických osob podnikajících - jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační
ln)
číslo (IČ) a telefonní číslo pro operativní spojeni;
c) u právnických osob - název. sídlo. identiﬁkační číslo (IČ) a telefonní číslo
pro Operativní spojení.
4) Vlastník (nájemce) určené plochy je povinen zabezpečovat odstranění plakátů, které
ncpíníjiž Svůj účel (uvolněné. poškovené, zničené. Spacllé, zjevně neaktuální apod).
5) Ustanovení odst. 2 a 4 se nevztahııje na plakátování, které nemá dopad na veřejné
prostranství.

čıánøk 3
Ochrana vzhledu veřejné zeleně
Cílem vyhlášky

1

při regulací užívání veřejné Zeleně je vytvoření dalších

podmínek pro

ochranu veřejné zeleně nad rámec zákonných povinností, Zejména přispět ke Zlepšení
jejího vzhledu.
Na plochách veřejné zeleně je bez souhlasu jejího vlastníka nebo Správce zakázáno:

2

a)

startovat, rozdělávat

oheň nebo

rıocovat;

b) vysazovat nebo ošetřovat vegetaci;
c) vjíždét a stát vozidly nebo jejich částmi na veřejné Zelení.
3 Pravidlo stanovené vodst. 2 neplatí v případech. kdy bude takovou činností naplněna
skutková podstata jiného existujícího přestupku stanovenéhojiž Zákonem.“
4) Pravidlo stanovené v oclst. 2 písrn. c) neplatí rovněž pro vozidla zajišťující opravy, údržbu
a čistotu veřejných prostranství, která mají vystaveno příslušné povolení, vozidla Policie

ČR, Městské policie, Hasičského ráclıranného
při výkonu Služby.

Ochrana vzhledu

Sbo1`u

ČR a Zdravotnické záchranné

Služby

‹ˇ::án‹zı‹4

dalších vybraných veřejných prostranství

Cílem vyhlášky při regulaci užívání některých vybraných veřejných prostranství je
vytvoření dalších podmínek pro ochranu těchto veřejných prostranství nad rámec
zákonných povinností, Zejména přispět ke Zlepšení jejich vzhledu.
2) Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 2 této vyhlášky je bez souhlasu
jejího vlastníka nebo správce zakázáno umísťování předmětů sloužících k odpočinku,
rekreaci astravování (lavice, lavičky, židle, křesla, sedací soupravy, Stoly a podobný
nábytek.) a přípravě pokrmů (grily. udírny, vařiče a podobná Zařízení), jakož
bezprostředně navazující používání těchto předmětů. Pıˇavidlo stanovené v odst. 2 neplatí
v případech, kdy bude takovou činností naplněna skutková podstata jiného existujícího
přestupku stanoveného již ˇztákonen1.8)
l)

i

7'

sl

např. přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství
např. přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství

5
Zrušovací ustanovení
Čıánnzızz

Zrušují Sa Obecně Závazné vyhlášky:
a) Č. 8/2011, O opatřeních k Omezení činností způsobilých narušit veřejný pořêìdek,
ze dne 16. 6. 2011;
b) Č. 12ť20I1, kterou se mění Oìıecııě Zá\fa2ná vyhláška č.8/201 I, O opatřeních k omezen]
činností způsobilých narušit veřejný p0Iˇ`ádek` ze Clnc 15. 12. 20] I-

r

Čšáneıvt á

U činnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Zdenka Haınousova
místostarosta

starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

2013

Sęjxnntø z úřední desky ánøz

201%

Ohçcnë závagn§__i_\h_1áš,çe č. _1{,2,í),l7,._,_9, zákazu požívání alkoholických
nápoiÍı___n,a„ veřeimích |ıro§t_ı`_ąn_SLvích_. o podnjıjg_kách„_plakátovágim a po, opatřeních
keglggšerıí vzhledu veřejné zeleně

Příloha__č,.__ 1, pk

Seznam vymezených míst veřejného

prostranství,

na kterých

je

zakázáno požívání

alkoholických nápojů:

MĚSTSKÉ PARKY
l.

2

veřejné prostranství ohraničenć ulicemi včetně:
Rooscweltova. Purkynčnlıo a drážním tě-lesem Železniční vlečky.
Park u Gymnázia ev veřejné prostranství ohraničeni ulicemi včetně:

Park u Hlavního nádraží ČI)
Studenstská, Spojnice

domu cp. 907

3.

ul.

-

Studenstska ~ Svatopluka Čecha, Svatopluka Čecha a zdí

Park u Železného mostu veřejné prostranství ohraniccnıž: ulicemi včetně:
Spojnice ul. Chomutovská a levého břehu řeky Ohře, Chomutovská, Osvoboditelů,

hranice parcel Č. 457/4 a 457/' l.
4. Park Pod Střelnieí - veřejné prostranství olıraničenć ulicemi včetně:

5.

Křižovatka ulic U odborů - Pod střelnici, ul. U odborů, Pod střelnici a hranice parcel
č. 3088, 389/3, 59/2, 389/2, 390/l, 39L"2. 392, 1950.
Park Komenského alej - veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Masarykova, Komenského alej, Volyňský Čechů a hranice parcel č. 183, 504, 503/2,
53/1, 180/7, 185/2.

6.

Park Pod nemocnicí - veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně:
Studenstská od hranice parcely č. 2268./7. křižovatka S ulicí Čeradická. křiřovatka ulic
Čeradická Sulicí B.V. Kunětická,
5604/2, 5604/3.

B.V. Kunětická

na hranici parcel

č.

5906/l8,

{,,Pod Maccrkou“)- \-ˇeřejnć prostranství olıraničené ulicemi
včetně: Čeraclická od hranice parcely 1532. křižovatka S ul. BTV' Kunëtickć, B.\/_
Kunětická na hranici S parcelou 6202./25, hranice parcel 3804, 6202/24.
6202/27,62{)2/21, 6202zf20, 6202./19, 6202318, 6166/3, 6i87/2, 1994/3, 19940, 1994/'1_.

7.

Park „Kaštanka“

8.

Park „Pod B. V. Kunětická“ - veřejné prostranství ohraničenć ulicemi

9.

220/6, 221, T.G. Masaryka.
Park „U hřbitova“ - veřejné pro-Stranství ohraničené ulicemi včetně:
Pražská, hranice parcel 4502/2, 998, 997, hřbitovní Zeď parcela 4497/2, 1227, 915,

6189/4, 1170/7, 1l7G/6, 6177/4, 1532.

včetně:
B. V- Kunětická, hranice parcel 6647!-4, 6647/8, 6647/7, 6671/1, 667116, 6698/6,
6701/3, 670lz'2,670l/1, Čelakovského, Mánesova, hranic parcel 6727/'24, 6733,
6731/10, 6731/1, 6730/4, 937, 6730./6, Zeyerova, hranice parcel 6730/15, 6730/14.
9'/'5,934,6730/16, 6730133, 6789, 511, 233.8, 233/4, II33/2, 510/2, 508/5, 220/1,

914, 4497/8, 4497/7, 4491/3, 4491./1, 449lﬂ'12.
veřejné prostranství ohraničenć ulicemi včetně:
10. Park ,,Pod hradbami“
Nákladní, Plzeňská, Žižkova, hranice parcel 27, 28, 29, 30/ 1, 30/2, 32f2, 33, 34/2, 35,
244/2, 245/2, 246/2, 247/2, 248/2, 249/2. 250/3, 251/3. 252f”l, 25313, 256/2, 257/3,
258/2, 359/3, 354/4, 261/2, 354/6, 267, 269,f4, 2025, 272/3, 273/4, 273./2, 274/3,
279/4, 279/2, 280/2, 280/4, 103/2, l()3ø"3, 282/2, 283/1, 284, 285/2, 293f3, 293/2,

7179, 293/1,

11

612/'2, 611.

Park „Denisova“ - veřejné prostranství Olıraničenć ulicemi včetně
Pod Střelnici, Nádražní Schody, Arbesova, prodloužení hranice parcely
kolmo na ul. Denisova až na hranici parcely č. 4236/1 8.
Z
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prvotní identifikátor

odbor veřejně správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
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Město Žatec
k rukám starostky města
Městský úřad Zatec
náměstí Svobody 1
438 O1 Žatec
Eosouzení Zákonnosti návrhu obecně Závazné vyhlášky

č.

xl2021 města Žatec

Č. 342621, která byla na Ministerstvo vnitra
že předmětný návrh obecně závazné
uvádíme,
doručena dne 13. srpna 2021,
V případě, že máte Zájem O biìžší
zákonem.
se
vyhlášky nebyl shiedán v rozporu
posouzení.
informace, zasíláme Vám v příloze též právní

K návrhu obecně závazné vyhlášky

Zpracování dałších obecně závazných vyhlášek lze využít metodické
- ,1_iberec,
pomoci zaměstnanců územního pracoviště dozoru Ústí nad Labem
kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Komorová, územní pracoviště dozoru V Usti nad
Labem, adresa: Mírové náměstí 36, 400 O1, Ústí nad Labem, teI.:974 420 710,
ID datové schránky: Gbnaawp.
Pří

Mgr. Jakub Joklik

vedoucí oddělení metodiky dozoru
Za správnost:

Mgr. Lucie Burioová
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