
Město Sokolov

Obecně závazná vyhláška 

č. 4/2016, 

o ochraně veřejného pořádku

Zastupitelstvo města Sokolova se na svém zasedání dne 8. 12. 2016 usneslo vydat na 
základě ustanovení § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět a cíl

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit 
veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,
anebo narušit estetický vzhled města.

Čl. 2

Současně zastavěné území města

Současně zastavěným územím města se rozumí území vymezené v příloze k této vyhlášce
a ohraničené uzavřenou čarou.

Čl. 3

Noční klid

(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. 

(2) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.

(3) V době konání

a) Bahňáku, pořádaného v květnu,
b) Dne horníků/Hornické pouti, pořádaných v září,
c) Hurá, prázdniny, pořádaného v červnu,
d) Muzejní noci, pořádané v červnu,
e) Pálení čarodějnic, pořádaného v dubnu,
f) Rock Beach, pořádaného v červnu,
g) Sokolovského dostavníku, pořádaného v květnu,
h) Sokolovského kulturního léta, pořádaného v srpnu,
začíná doba nočního klidu ve 2.00 hodin následujícího dne.

(4) Městský úřad Sokolov zveřejní informaci o termínu konání akce podle odstavce 3 na 
úřední desce nejméně 5 dnů předem.



Čl. 4

Omezení provozní doby pohostinství

(1) V současně zastavěném území města se zakazuje provozovat pohostinství mimo uzavřené 
budovy k tomu určené

a) ve dni předcházejícím sobotu, neděli nebo svátek v době od 24. do 6. hodiny,
b) v ostatních dnech v době od 22. do 6. hodiny.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na noc z 31. prosince na 1. ledna.

Čl. 5

Zákaz umisťování věcí na veřejné prostranství

Na veřejných prostranstvích v současně zastavěném území města vyjma pozemních 
komunikací na těchto veřejných prostranstvích se zakazuje umisťování a používání věcí určených
nebo sloužících k odpočinku, stravování nebo přípravě pokrmů bez souhlasu vlastníka veřejného 
prostranství.

Čl. 6

Žebrání

Na veřejném prostranství v současně zastavěném území města se zakazuje žebrání.

Čl. 7

Jízda a stání motorových vozidel

Na veřejném prostranství v Sokolově, vyjma veřejných prostranství vyhrazených pro 
jízdu a stání motorových vozidel, se zakazuje jezdit a stát motorovými vozidly mimo pozemní 
komunikace. Tento zákaz se nevztahuje na chodníky a lesy mající charakter veřejného 
prostranství, jejichž užívání pro daný účel upravují zvláštní předpisy1).

Čl. 8

Zákaz používání pyrotechnických výrobků

(1) Na veřejném prostranství v současně zastavěném území města se zakazuje používání 
pyrotechnických výrobků. To neplatí v noci z 31. prosince na 1. ledna.

(2) Je-li na tom veřejný zájem, Městský úřad Sokolov povolí na základě žádosti výjimku ze 
zákazu používání pyrotechnických výrobků.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje vedle náležitostí požadovaných správním řádem pro 
žádost účel akce, den a místo konání, dobu zahájení a ukončení a předpokládaný počet jejích 
účastníků.

                                                          
1) § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, § 20 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Čl. 9

Veřejná zeleň

(1) Na plochách veřejné zeleně se zakazuje

a) trhat květiny nebo plody okrasných dřevin,

b) lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře nebo jiné části zeleně,

c) znečišťovat plochy veřejné zeleně, upevňovat dopravní značení nebo jiné předměty, či 
vyvěšovat plakáty, letáky anebo jiné reklamní nebo propagační materiály na dřeviny,

d) jakkoliv upravovat veřejnou zeleň nebo provádět výsadbu bez souhlasu vlastníka,

e) jakkoliv manipulovat s květináči, lavičkami, nádobami na odpad, jiným zařízením umístěným 
na veřejné zeleni nebo jejím příslušenstvím,

f) vjíždět, stát anebo jezdit motorovými nebo jinými vozidly, včetně jízdního kola, nebo na 
zvířeti, nebo vozidla parkovat či odstavovat na plochách veřejné zeleně, včetně ploch 
připravených pro výsadbu veřejně zeleně; tento zákaz se nevztahuje na vozidla zabezpečující 
úpravu nebo údržbu veřejné zeleně anebo zařízení na veřejné zeleni umístěných,

g) provozovat na plochách veřejné zeleně sportovní, kulturní nebo zábavní činnost bez souhlasu 
vlastníka; za město Sokolov uděluje souhlas Městský úřad Sokolov,

h) tábořit, stanovat nebo nocovat, nebo

i) rozdělávat oheň.

(2) Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen veřejnou zeleň udržovat formou 
pravidelných sečí, nejméně však dvakrát ročně, pokud již veřejná zeleň nebyla mulčována. Po 
provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do pěti dnů.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku, se zrušuje.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Bc. Jan Picka, v. r.
starosta 

Renata Oulehlová, v. r.
místostarostka 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. prosince 2016
Sejmuto z úřední desky dne: 28. prosince 2016




