
OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
Č. 1 / 2002 ze dne 28. 2. 2002 

 
Města Litovle 

O ochraně veřejného pořádku a zeleně  
 
Zastupitelstvo města Litovle se usneslo dne 28. 2. 2002 vydat  podle § 10, písm.b), c), d)  a 
v souladu s § 12, odst. 1, 2, 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení) a § 96 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů tuto 
obecně závaznou vyhlášku.  
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení  

 
1) Cílem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou vytvořit 
rámec pro zajištění veřejného pořádku ve městě Litovli (dále jen město) na těch úsecích, které jsou 
do jeho působnosti svěřeny (místní záležitosti). 
 
2 )  Ustanovení  této vyhlášky se vztahují na celé území města, včetně jeho částí Březové, Chořelice, 
Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice, Víska, 
 
 
3) Touto vyhláškou nejsou dotčena práva fyzických ani právnických osob zakotvená v Listině 
základních práv a svobod. 

 
 

Článek II. 
Vymezení pojmů 

 
1) Veřejný  pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i 
návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, 
ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí. 
 
2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
 vlastnictví k tomuto prostoru1)       

 
3) Veřejná zeleň je zeleň nacházející se na území města. Jsou to veřejně přístupné plochy, liniové a 
soliterní porosty na území města, případně organizací se službami veřejnosti. 
  
4) Zastavěná část města je obydlená část města,  jejíž území je vymezeno  přílohou č.1 této 
vyhlášky. 
 
5) Noční klid je pro účely této vyhlášky čas od 22.00 do 6.00 hodin následujícího dne. 
 
6) Provozní řád je předpis upravující obecná ustanovení této vyhlášky, pokud je její přílohou.   
 
 
 



 
1) § 34 zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Článek III. 
Podmínky užívání veřejného prostranství 

 
 

1) Fyzické nebo právnické osoby jsou oprávněny užívat veřejná prostranství a zařízení těchto 
prostranství podle povahy jejich určení obvyklým způsobem, a to tak, aby neohrožovaly bezpečnost  
osob nebo majetek a zachovávaly čistotu veřejných prostranství. 
 
2) Zvláštní užívání veřejného prostranství (např. ke skladování  materiálu, k výkopovým pracím, 
jako zařízení staveniště,  umístění  stánků  a  kiosků apod.), je dovoleno pouze na základě povolení 
Městského úřadu  Litovel2) 3). Toto povolení nenahrazuje  povolení   stavebního  úřadu,  příp. jiné 
povolení, pokud je ho třeba. 
 
3) Fyzické nebo právnické osoby jsou při zvláštním užívání veřejného prostranství (např. při 
pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték, při 
umístění stánků a kiosků, apod.)  povinny opatřit veřejná prostranství, která užívají,  odpadovými 
nádobami v dostatečném množství a objemu.  Velikost  užívaného  veřejného  prostranství je 
vymezena v povolení dle Čl. III, odst. 2). 
 
4) Každý,  komu  bylo  povoleno zvláštní užívání  veřejného   prostranství,  je odpovědný za 
udržování čistoty na veřejném prostranství.  
 
5) Sypké  a tekuté  materiály uložené na veřejném prostranství je povinen mít  každý, komu je  
zvláštní užívání veřejného prostranství povoleno, zajištěny  tak,  aby nedošlo ke znečištění veřejného 
prostranství. Pokud nejde o ohrazená staveniště, musí být zamezeno rozptylu prachu. 
 
6) Vstup na městské hřbitovy je omezen provozním řádem. Vstupovat na městské hřbitovy 
nepovolaným osobám mimo provozní dobu uvedenou v provozním řádu je zakázáno. Na městských 
hřbitovech je zakázáno jednání, které by bylo v rozporu s příslušným provozním řádem. 
 
 
7) Užívání veřejného prostranství fotbalového stadionu, dopravního hřiště, městského koupaliště, 
sportovišť na základních školách, ostatních  sportovišť pro veřejnost  a jiných veřejných prostranství 
upravuje provozní řád (pokud je přílohou této vyhlášky). Vstup na tato veřejná prostranství mimo 
jejich provozní dobu je zakázán. Na těchto veřejných prostranstvích je zakázáno jednání, které by 
bylo v rozporu s příslušným provozním řádem.  
 
8) V zájmu ochrany zdraví a majetku osob je na veřejném prostranství v zastavěné části města 
zakázáno volné pobíhaní hospodářských zvířat mimo včel. 
 
9) Majitel nemovitosti je povinen neprodleně zajistit schůdnost přilehlých chodníků jejich čištěním, 
odstraňováním sněhu a posypem náledí.  
 
10) Zakazuje se výlep plakátů na budovy, oplocení, veřejnou zeleň a veřejně prospěšná zařízení 
 
 
 
2) § 15  zák. č. 565/1990 Sb.,  o místních poplatcích, ve znění pozdějších novel (např. OZV čís. 4/1999 o místních poplatcích) 



3) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  

 
 
 
 
 

Článek  IV. 
Pohyb psů na veřejných prostranstvích 

                                                               
1) Držitel, chovatel psa, nebo jiná osoba se psem (dále jen držitel psa), je na veřejném prostranství 
v zastavěné části  města povinen  mít  psa vždy na vodítku a zamezit tak jeho volnému pobíhání. 
 
2) Na ostatních veřejných prostranstvích na celém území města je držitel psa  povinen mít psa vždy 
pod kontrolou  tak, aby  pes  nemohl ohrožovat život, zdraví, nebo majetek jiných osob nebo zvířat. 
 
3) Ve vodní nádrži Nová Ves na pozemcích parcelní  číslo 186/5, 186/56, 186/62, 186/64 
v katastrálním území Nová Ves  je koupání psů  zakázáno v době od 1. 6. do 31. 8..  Držitel psa je 
v tuto dobu povinen zabránit vstupu psa do vody. 
 
4) Držitel psa je povinen opatřit psa náhubkem, pokud ho ponechá připoutaného bez dozoru na 
veřejném  prostranství (např. před prodejnou). Pes nesmí být připoután k veřejně  prospěšným 
zařízením (poštovní schránky, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná zeleň). 
 

5) Držitel psa je oprávněn venčit psa na veřejném prostranství, je však povinen neprodleně odstranit 
exkrementy a odložit je do odpadkového koše na sběr psích exkrementů, případně do sběrné nádoby 
pro zbytkový odpad.  
 
6) Vstupovat se psem  na veřejná dětská hřiště, sportoviště, pískoviště, městský hřbitov, městské  
koupaliště, dopravní hřiště a do areálů zdravotnických, školských, sociálních zařízení a veřejných 
budov je držiteli psa zakázáno.  
 
7) Ustanovení dle bodů 1), 3), 4), 5) a 6) se nevztahují  na držitele  služebních psů Armády ČR, 
Policie ČR, Městské policie Litovel  či jiné obecní policie, avšak vždy jen při výkonu služby se 
psem či cvičení se psem. Ustanovení bodů 1),4),5) a 6) se nevztahují  pro nevidomé držitele psů. Na 
držitele psů na invalidním vozíku se nevztahují body 1),4),5) a 6), psi však musí mít náhubek. 
 
 

Č l á n e k V. 
Ochrana veřejné zeleně 

 
1) Zeleň je dovoleno užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu a jakékoliv poškozování je 

zakázáno. 
2) Skládky a rozkopávky prováděné ve veřejné zeleni musí být povoleny stavebním úřadem 

Městského úřadu Litovel a odsouhlaseny odborem životního prostředí  MěÚ Litovel. 
3) Stavby lze předávat do užívání jen s dokončenými jemnými terénními a sadovými úpravami dle 

prováděcího projektu odsouhlasenými odborem výstavby ve spolupráci s odborem životního 
prostředí MěÚ Litovel. 

4) Při každé akci v rámci stavební činnosti musí být respektována otázka zeleně. V případě její 
likvidace musí být kompenzovány náklady spojené se zřízením, údržbou a ochranou, včetně 
náhrady za likvidovanou zeleň, a to nad rámec těch sadových úprav, které jsou řádnou součástí 
každé stavby. 



5) Při užívání veřejné zeleně je třeba zachovat pořádek, čistotu a vyvarovat se všeho, co by 
narušovalo, nebo jinak ohrožovalo účel, jemuž veřejná zeleň slouží. Pokud zvláštní předpisy 
nestanoví jinak, je zejména zakázáno: 

a) trhat květiny a plody ovocných i okrasných dřevin, lámat větve, nebo jinak poškozovat  
stromy, keře, trávníky, a jiné části zeleně včetně sadovnických doplňků. 

 b) vypalovat travnaté plochy. 
 c) znečisťovat plochy, svévolně přemisťovat veřejná zařízení. 
 d) vyvěšovat plakáty, upevňovat dopravní značení a jiné předměty na dřeviny. 

 e) vjíždět vozidly na plochy zeleně a to i na plochy připravované pro její realizaci. 
f) na plochy zeleně bez souhlasu odboru životního prostředí MěÚ Litovel umisťovat skládky                  
materiálu, instalovat prodejní stánky, reklamní panely, kontejnery, nádoby na tuhý domovní 
odpad a jiná zařízení omezující růst, rozvoj a racionální údržbu zeleně. 
g) provádět jakékoliv úpravy a výsadby bez souhlasu odboru životního prostředí MěÚ 
Litovel. 
h) přivazovat a opírat jízdní kola o stromy na území města 
 

6)  Město Litovel může vydat řád, který stanoví bližší provozní podmínky. Návštěvníci jsou povinni 
tento řád dodržovat. 

 
 

Článek VI.                                                                                           
Umísťování cirkusů, prostředků lidově technické zábavy a 

pojízdných zařízení s nevýherními hracími přístroji na veřejných prostranstvích města. 
 
1) Na území města lze vydat povolení k umístění cirkusů, prostředků lidově technické  zábavy a 
pojízdných zařízení s nevýherními hracími přístroji za   předpokladu předchozího  splnění   
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 4)  

 

2)  Zařízení dle odst. 1 lze na veřejném prostranství umístit: 
 

- cirkusy jen na pozemku parcelní číslo 128/1, 137/1, 1832 katastrální území Litovel (ulice 
Příčná) 

 
 
 
4) např. :  zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů  

 
- na pozemku parcelní číslo 856/57, 856/57 katastrální území Litovel (ulice U Stadionu) 
- na pozemku parcelní číslo 425/3 katastrální území Litovel (ulice K. Sedláka) 
- na pozemku parcelní číslo 1577/15, 445 katastrální území Litovel (Staroměstské náměstí) 
- Chořelice – u kaple na návsi, p.č. 159/2,159/4,159/5,50/1 k.ú.Chořelice 
- Rozvadovice – hřiště a náves u kostela p.č. 283,40,256/4 k.ú. Rozvadovice 
- Unčovice – hřiště a u kaple na návsi p.č. 175/1, 175/2, 175/3, 507/1, 508 část. k.ú.Unčovice 
- Březové – u kulturního domu p.č. 367, 365/1, 365/2  a část 618/2 a 550/1 k.ú. Unčovice 
- Tři Dvory – hřiště a náves u kaple p.č. 261 a 87 část. k.ú. Tři Dvory 
- Nasobůrky – hřiště p.č. 20, 121 k.ú. Nasobůrky 
- Víska – u kulturního domu p.č. 24, 15 k.ú, Víska 
- Myslechovice – náves u kaple p.č. 295, 401 k.ú. Myslechovice 
- Chudobín – hřiště p.č. 57/2 k.ú. Chudobín 
- Nová Ves – hřiště p.č. 149/1, 149/2 k.ú. Nová Ves 



- Savín – u točny autobusů p.č. 742/2, 738/1 k.ú. Savín 
 

3) Ten, kdo požaduje na veřejném prostranství umístění cirkusů, prostředků lidově technické zábavy 
a pojízdných zařízení s nevýherními hracími přístroji, je povinen v dostatečném předstihu před jejich 
umístěním požádat Městský úřad Litovel o vydání povolení k zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství.  
 
4) Po  ukončení provozu zařízení je uživatel povinen uvést veřejné prostranství do původního stavu a 
zpětně ho předat vlastníkovi.    
 
5) Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství je upraven platnou a účinnou obecně závaznou 
vyhláškou města Litovle o místních poplatcích. 5)

 
 

 
Článek VII. 

Používání a odpalování zábavné pyrotechniky třaskavin a ohňostrojů  
na veřejných prostranstvích 

 
1) Každý  je povinen při používání a odpalování zábavné pyrotechniky, třaskavin a ohňostrojů (dále 
jen používání pyrotechniky) dbát zvýšené opatrnosti a chránit  život a zdraví ostatních osob a jejich 
majetku. Současně nese odpovědnost za případné škody vzniklé používáním pyrotechniky. 
 
2) Na veřejném prostranství  v zastavěné části města  je zakázáno používání pyrotechniky  
 
3) Zákaz  používání  pyrotechniky  na  veřejném prostranství v zastavěné části města  se nevztahuje  
na dny 31. prosince a 1. ledna a při pořádání ohňostrojů na základě vydané výjimky. 
 
4) Výjimky pro používání pyrotechniky  na veřejném prostranství v zastavěné části města povoluje  
Městský úřad Litovel, odbor MH a SI (nebo Odbor vnitřní správy) . Výjimku lze povolit jen na dobu 
od 06.00 do 22.00 hod., tedy mimo dobu nočního klidu. Výjimka  nenahrazuje povolení 
k zvláštnímu užívání veřejného prostranství Městského úřadu Litovel případně jiné povolení, pokud 
je ho třeba.  
 
5)  Používání pyrotechniky na veřejných prostranstvích na ostatním území města  je zakázáno do 50 
metrů od obytných a hospodářských budov, ohrad se zvířaty a v bezprostředním okolí  osob nebo 
zvířat. Používání pyrotechniky na veřejných prostranstvích na ostatním území města je povoleno tak, 
aby nedocházelo k rušení  nočního klidu. 
 
6) Ten, kdo obdržel výjimku dle odstavce 4) je povinen v dostatečném předstihu před použitím 
pyrotechniky na veřejném prostranství v zastavěné části města  oznámit datum a čas konání 
Hasičskému záchrannému sboru v Litovli. 
 
 
 
 
5) OZV čís. 4/1999 o místních poplatcích  

Článek VIII. 
Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,  

tanečních zábav a diskoték  



 
1) Pořádat veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, taneční zábavy a diskotéky na veřejném 
prostranství v zastavěné části města  lze  v době od 06.00 do 22.00 hod., tedy mimo dobu nočního 
klidu.  
 
2) Při konání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték 
jsou účastníci takových podniků povinni dodržovat pravidla pro vstup určená pořadatelem. 
 
3) Ten, kdo pořádá veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, taneční zábavy a diskotéky na 
veřejném prostranství, je povinen v dostatečném předstihu před jejich konáním požádat Městský 
úřad Litovel o vydání povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství.   
 
4) Pokud je akce uvnitř stavby či budovy, je zakázána v bytových i nebytových prostorech, které k 
tomu účelu nejsou určeny rozhodnutím stavebního úřadu. Je povolena pouze v prostorách k tomu 
účelu kolaudovaných.    
 

5)  Provoz  venkovních restauračních  zařízení,  předzahrádek, kiosků  a  jiných zařízení je ve městě 
zakázán po 24.00 hodině do doby skončení nočního klidu. Pokud je provoz těchto zařízení 
doprovázen hudební produkcí, je zakázán od 22.00 do 06.00 hod. následujícího dne.    

 
6) Výjimku z  odst. 1)  uděluje na písemnou žádost Rada města. Lze ji udělit na pořádání konkrétní 
akce; na   určité časové období,  je-li akce pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující 1 rok.    
 
7) Žadatel o výjimku  doloží písemnou žádost s přesným označením činnosti, dobou a místem 
konání, určením odpovědného provozovatele, uvedením druhu hudební produkce a jejím 
provozovatelem  a předpokládaným počtem zúčastněných osob. 
 
8) Rada města může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých 
doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.  
 
9)  Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost  
veřejný pořádek. 
 
10) Povinnost žádat o  výjimku se nevztahuje na akce pořádané městem nebo organizacemi jím 
k pořádání těchto akcí zřízenými.  
 

 

Článek IX. 
Sankce 

 

Porušení povinností uvedených v této vyhlášce se postihuje podle zvláštních předpisů.6)  
 

 

 

 

6) zák. č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 
 

Článek X. 
Kontrola 

 



Kontrolu a dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Litovel, Policie České 
republiky a pověření zaměstnanci  Městského úřadu Litovel. 
 

Článek XI. 
Závěrečná a zrušující ustanovení  

 
 

Tato vyhláška  nabývá  účinnosti  patnáctým  dnem  následujícím po dni jejího vyhlášení. 
 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Blahoslav Papajk     MVDr.Vojtěch Grézl 
  místostarosta města             starosta města   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Příloha č.1  

mapka s vyznačením „zastavěné části města“ 
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