MĚSTO ROTAVA
Obecně závazná vyhláška Města Rotavy
č. 4/2011,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Rotava na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Rotavy se na svém zasedání dne 18. 04. 2011 usnesením č. 73/11 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, jejímž cílem
je zabránit poškozování majetku města:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Předmětem této OZV je zákaz sezení, stání, chození, opírání na stavebních částech (palisády,
betonové kuželové zábrany a betonové koše) v majetku města (viz příloha č.1), dále se zakazuje na
veřejném prostranství specifikovaném dle přílohy č.1, 2 a 3 umisťovat překážky (lavičky, lavice, židle
a jiný nábytek určený k sezení, stoly, grily, deky a podobné textílie) bez povolení města neboť se
jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Čl. 2
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích
Činnosti uvedené v čl. 1 je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích celodenně (v pracovních
dnech, v dnech pracovního volna, ve dnech pracovního klidu a státem uznaných dnech pracovního
klidu).
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 26. 04. 2010.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 04. 2011
Sejmuto z úřední desky dne: 05. 05. 2011
Příloha č. 1 – Parková úprava před distribucemi č.p. 701, 702, 703, 704/1, 704/2, 704/3 a v okolí
budovy městského úřadu č.p. 721.
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