
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
MĚSTA BOHUMÍNA 

 
K ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU VE MĚSTĚ 

 
č.7 

 
Schválená městským zastupitelstvem v Bohumíně dne 20.10.1993 podle zákona č. 

367/1990Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 

Čl.1 
Základní ustanovení 

Účelem této vyhlášky je stanovit základní pravidla k zajištění veřejného pořádku na území 
města Bohumína. 

 
Čl.2 

Zajištění pořádku 
Na veřejném prostranství je zakázáno: 
 
1.Provozovat veškeré hazardní hry. 
2.Propagovat či veřejně nabízet výrobky poronografického charakteru. 
3.Požívat a zjevně umožňovat požívání alkoholických nápojů. Zjevným 
   umožňováním požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí 
   rozlévání alkoholických nápojů. 
 
Zákaz se nevztahuje na : 
 
a) místa, která jsou součástí občerstvovací nebo restaurační jednotky, jsou vhodným 

způsobem ohrazena a vybavena (vč.přístupu na WC a dostatečného množství odpadových 
nádob) a jejich užívání je povoleno příslušným městským úřadem, a to za stanovených 
podmínek. 

 
b) stánkový prodej při lidových veselicích, kulturních a sportovních akcích. 
 
 
 
 
 

Čl.3 



Obchodní činnost 
Provozovat obchodní činnost na veřejném prostranství je povoleno pouze na místech, která 

jsou pro tento účel určena městským úřadem, případně povolena příslušným odborem městského 
úřadu. Pro účely obchodní činnosti se na prodávající vztahuje: 

 
a) Obecně závazná vyhláška o poplatcích za užívání veřejného prostranství 
 
b) další obecně platné právní předpisy pro obchodní činnost 
 
Článek 2, odst.2 této vyhlášky se přiměřeně vztahuje také na obchodní činnost. 
 

Čl.4 
Noční klid1) 

Na celém území města je stanoven noční klid v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V této 
době jsou fyzické i právnické osoby povinny přizpůsobit míru hluku na přiměřenou hladinu. 

 
Čl.5 

Pokuty 
Při porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude postupováno podle zákona 

č.200/1990Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 367/1990Sb. o 
obcích ve znění pozdějších předpisů. 

 
Čl.6 

Dnem nabytí účinnosti tého vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška k upevnění veřejného 
pořádku ve městě Bohumíně ze dne 8.9.1993. 

 
 
Schváleno dne: 20.10.1993 
Vyhlášeno dne: 21.10.1993 
Vyhláška nabývá na účinnosti dne: 5.11.1993 
 
 
  A n t o n í n  Š t v e r k a    B ř e t i s l a v  K a čm a ř í k  

           starosta         zástupce starosty 

                                                           
1)zákon č.13/1977 


