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Město
Vratimov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
o užívání zařízení města Vratimova
Zastupitelstvo města Vratimova se na svém 27. zasedání konaném dne 14. dubna 2014
usnesením č. 27/9.2 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. c), § 35 a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti při užívání zařízení města Vratimova a jeho
příspěvkových organizací (dále jen „zařízení města“) sloužících potřebám veřejnosti.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1.

Zařízení města Vratimova jsou zařízení ve vlastnictví města a jeho příspěvkových
organizací, která slouží potřebám veřejnosti, jsou příslušenstvím veřejných prostranství
a veřejné zeleně. Zařízením města sloužícím potřebám veřejnosti se rozumí dětský a
sportovní mobiliář (např. pískoviště, skluzavky, kolotoče, houpačky apod.), plavecký
bazén, vodní fontány a vodotrysky, lavičky, nádoby na inertní posypový materiál,
orientační a oznamovací tabule, vnitřní vybavení zastávek veřejné dopravy, stojany na
jízdní kola apod.

2.

Veřejným prostranstvím jsou v souladu s ustanovením § 34 zákona o obcích 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
prostoru.

3.

Veřejnou zelení jsou parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné
travnaté plochy v intravilánu obce.
Čl. 3
Opatření při užívání zařízení města Vratimova

1. Je zakázáno užívat zařízení města jiným způsobem, než ke kterému jsou určena nebo než
je stanoveno jejich provozním nebo návštěvním řádem.
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2. Je zakázáno vylepovat a jiným způsobem umisťovat plakáty, poutače a reklamní předměty
mimo míst a ploch k tomu určených.
3. Je zakázáno vodit psy, kočky a jiná chovná zvířata do prostoru veřejných prostranství,
která jsou vybavena dětským mobiliářem.
Čl. 4
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle
zvláštních právních předpisů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 2. května 2014.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ivo Kičmer
místostarosta

