Město Kolín
Obecně závazná vyhláška č. 6/2015,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Kolína se na svém zasedání dne 21.09.2015 usnesením č. 153/2015
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní pojmy pro účely této vyhlášky
(1) Veřejný pořádek v obecném smyslu představuje souhrn pravidel chování na veřejnosti.
Tento souhrn tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla
chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejichž zachování je podle obecného názoru
a přesvědčení nezbytnou podmínkou klidného a spořádaného společenského soužití
a je ve veřejném zájmu.
(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 2
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k udržení pořádku na veřejném prostranství, zabezpečení místních
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku,
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí
jako územním samosprávným celkem.
Čl. 3
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Na veřejných prostranstvích v katastrálním území města Kolína je zakázáno:
a) vylepování a rozmísťování plakátů, letáků, bannerů, reklamních nebo propagačních
materiálů a jakýchkoli jiných tiskovin mimo výlepové plochy a místa k tomu určená
v majetku města Kolína. Umísťování plakátů na těchto plochách je možné pouze
prostřednictvím smluvně pověřeného subjektu. Soubor plakátovacích ploch je
uvedený v příloze č. 1 této vyhlášky.

b) přemísťování laviček, odpadkových košů, hracích prvků pro děti a dalších
přemístitelných zařízení města na jiná místa, než kde byly umístěny,
c) krmení holubů a koček na veřejném prostranství.
Čl. 4
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se posuzuje podle zvláštních právních
předpisů.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí Městská policie Kolín.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2005 a č. 4/2013.
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, a to s odkazem na
ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

