
Obecně závazná vyhláška č. 31/2002
o zajištění veřejného pořádku a čistoty na území města Nymburka 

Zastupitelstvo města Nymburka v souladu s ust. § 10 písm. b) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm.
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválilo na svém zasedání dne 
27.3.2002 a 9.5.2002 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Základní ustanovení

1. Obecně závazná vyhláška řeší zajišťování čistoty veřejných prostranství na k.ú. Nymburk a 
    k.ú. Drahelice (dále jen na území města), stanovuje závazné podmínky pro vykonávání 
    činností, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy a 
    podmínkami užívání veřejného prostranství.
2. Touto obecně závaznou vyhláškou se dále stanovují povinnosti k zajištění udržování čistoty 
    ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a užívání zařízení obce,
    sloužící potřebám veřejnosti (dále jen mobiliář).
3. Vyhláška se vztahuje na fyzické a právnické osoby a občany nacházející se a působící na 
    území města Nymburka.

Čl. II
Základní pojmy

1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v 
    daném místě a čase, při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich 
    realizace, zejména soukromí a nedotknutelnost osob, ochrana majetku a zdraví.
2. Za veřejné prostranství se považují pro potřeby této vyhlášky pozemní komunikace (silnice, 
    místní komunikace a účelové komunikace), tržiště, hřbitov, parky, veřejná zeleň, podchody, 
    mosty, průchody, podloubí, dětská hřiště a sportoviště a ostatní prostranství veřejně 
    přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na 
    vlastnictví k tomuto pozemku.
3. Veřejnou zelení se rozumí:
   a) městská zeleň - je tvořena ucelenými soubory živých a neživých prvků (trávníky, 
       květinové záhony, stromy, keře, cesty apod.), uspořádaných v menších či větších 
       zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňujících dané obytné prostředí. Městskou 
       zelení se rozumí zeleň v zástavbě a ostatní veřejná zeleň sloužící potřebám veřejnosti, 
       která je umístěna na veřejném prostranství nebo je ve vlastnictví města
   b) vyhrazená zeleň - zeleň veřejnosti omezeně přístupná nebo běžně nepřístupná (zeleň u 
       podniků, zeleň soukromá)
   c) ochranná zeleň - izolační zeleň a doprovodná zeleň komunikací, vodotečí, výrobních 
       zařízení
   d) lesy - veškeré lesy na území města Nymburk
   e) zeleň přírodní - stromové, keřové a smíšené skupiny zeleně, remízky, biocentra a 
       biokoridory, významné krajinné prvky, chráněná území a památné stromy, samostatně 
       rostoucí stromy v zemědělské krajině, zemědělsky neobhospodařovatelné plochy zeleně, 
       mimo zastavěné území města.
   f) hospodářská zeleň - pole, louky, zahrady, ovocné sady, okrasné, ovocné a lesní školky.
4. Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, 
    včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní 



    komunikace se na území města dělí:

   a) silnice - veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly 
       a chodci. Silnice tvoří silniční síť.
   b) místní komunikace - veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní 
       dopravě na území obce
   c) účelová komunikace - pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 
       nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s 
       ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních 
       pozemků. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo 
       objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo 
       objektu.
    Součástí pozemních komunikací jsou i komunikace určené pro pěší (chodníky), včetně   
    obrubníků nebo jiných označení okrajů chodníků a i plochy vjezdů do domů a garáží.
5. Mobiliář se rozumí movité věci v majetku města, které slouží potřebám veřejnosti, jako 
    odpadkové koše, stojany na jízdní kola, lavičky, vybavení dětských hřišť, označníky 
    městské hromadné dopravy, plakátovací plochy apod.
6. Dětským hřištěm se rozumí prostor určený pro hry dětí, vybavený k tomu příslušným 
    mobiliářem, bez ohledu na to, zda-li je nebo není oddělen oplocením od okolní zeleně a 
    označen jako hřiště. Sportovištěm se rozumí veřejně přístupné sportovní hřiště určené pro 
    širokou veřejnost a to bez rozdílu povrchu a vybavení.
7. Dobou nočního klidu se ve smyslu ust. 34 odst. 2) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
    veřejného zdraví, pro účely kontroly dodržování povinností v ochraně před hlukem a 
    vibracemi, rozumí časový úsek mezi 22.00 hod až 6.00 hod.
8. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, 
   mimo podnikání.
9. Pohybem zvířete se rozumí:
   a) kontrolovaný pohyb zvířete - je pohyb pod dozorem fyzické osoby, schopné zajistit, aby 
       zvíře neohrožovalo jiné osoby a zvířata, neomezovalo dopravu, nezpůsobovalo škody na 
       zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí a neznečišťovalo veřejné prostranství
   b) omezený pohyb zvířete - je pohyb ovládaný fyzickou osobou kontrolující pohyb zvířete 
       pomocí technických pomůcek (vodítko)
   c) volné pobíhání zvířete - je pohyb zvířete bez dozoru, tedy kontroly, nebo přímého 
       dohledu fyzickou osobou a to i tehdy, je-li zvíře v doprovodu osoby od této osoby natolik 
       vzdáleno, že tuto osobu není vidět.
10. Osoba kontrolující pohyb zvířete je vlastník zvířete nebo osoba jim pověřená, které svěřil 
       vlastník zvíře do dočasné péče s tím, že si předem ověřil, že je schopná zvíře zvládnout a 
       zajistit jeho kontrolovaný pohyb.

Čl. III.
Zákaz znečišťování veřejného prostranství, ochrana mobiliáře města

Na území města je zakázáno jakékoliv znečišťování veřejného prostranství a ovzduší a 
jakékoliv poškozování mobiliáře a to zejména:
1. vyklepávat a kartáčovat koberce, šaty apod. z oken a balkonů
2. vhazovat jakékoliv předměty do vodních toků a nádrží nebo je ukládat na březích
3. vylévat či vypouštět odpadní vody včetně splaškové vody nebo jiné závadné látky do 
    vodních toků
4. umývat vozidla v blízkosti vodních toků a na veřejných prostranstvích
5. vylévat tekutiny ohrožující životní prostředí do uličních vpustí městské kanalizace



6. poškozovat nebo přemisťovat informační tabule, vývěsky, dopravní značení a ostatní 
    mobiliář města
7. umisťovat plakáty, inzerce, reklamy apod. mimo vyhrazené plakátovací plochy
8. umisťovat reklamní poutače na stožáry veřejného osvětlení bez povolení vydaného 
    odborem správy a rozvoje městského majetku, MěÚ Nymburk
9 . uvazovat nebo jinak upevňovat vozíky, obytné přívěsy nebo jednostopá vozidla k veřejné 
     zeleni, dopravním značkám a městskému mobiliáři s výjimkou jízdních kol v kolostavech
10. vjíždět motorovými vozidly (mimo vozidel údržby zeleně) a jízdními koly na veřejnou 
      zeleň
11. parkovat motorovými vozidly na veřejné zeleni
12. provozovat sportovní hry na plochách veřejné zeleně mimo místa k tomu určená
13. vypalovat trávu a křoviny
14. rozdělávat ohně na veřejném prostranství bez souhlasu odboru výstavby - životního 
      prostředí, MěÚ Nymburk
15. provádět svévolné výsadby stromů, okrasných dřevin a užitkových rostlin na veřejných 
      prostranstvích a dále svévolně provádět údržbu stromů, keřů a jiné zeleně
16. umisťovat na veřejná prostranství zejména v sídlištních zástavbách vlastní zahradní 
      zařízení, sloužící pro chvíle odpočinku (lavičky, houpačky apod.), bez povolení vydaného 
     odborem správy a rozvoje městského majetku, MěÚ Nymburk

Čl. IV
Pohyb zvířat na území města

1. K zabezpečení veřejného pořádku, bezpečnosti, zdraví a majetku a zajištění udržení čistoty 
    veřejného prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k zabezpečení kvalitního užívání   
    zařízení města sloužícího potřebám veřejnosti, zajistí vlastníci nebo osoby kontrolující 
    pohyb zvířat, že psi, a jiná zvířata nebudou volně, bez doprovodu a dozoru pobíhat po 
    veřejných prostranstvích města a že budou dodržovány podmínky stanovené touto 
    vyhláškou města.
2. Je zakázáno, aby zvířata vstupovala na veřejně přístupná dětská hřiště, pískoviště, 
    sportoviště, květinové záhony a prostory městského hřbitova (dětská hřiště budou osazena 
    tabulkami „Zákaz vstupu psů“).
3. Pohyb zvířete bude omezený pomocí vodítka při pohybu po veřejných komunikacích 
    Náměstí Přemyslovců, Palackého třída, Velké Valy, Bedřicha Smetany, Komenského, 
    Havlíčkova, V Kolonii, Maršála Koněva, Zbožská, Tyršova, Nádražní od křižovatky    
    Palackého třída - Petra Bezruče ,včetně autobusového nádraží a parkoviště, Petra Bezruče 
    od Nádražní po křižovatku s Kramolínovou, Drahelická od křižovatky s Okružní po 
    křižovatku s Obchodní, Kolínská od Náměstí Přemyslovců po křižovatku s Pražskou , 
   Pražská od křižovatky s Kolínskou po železniční přejezd, Poděbradská od křižovatky s 
   Palackého třídou po U Cukrovaru a Boleslavská třída od Náměstí Přemyslovců po nadjezd. 
   Dále bude pohyb zvířete omezený v celé městské památkové zóně vymezené tokem Velké 
   Valy a Labem a na sídlišti Drahelice vymezeném ul. Okružní, Letců RAF a tokem Lidušky 
   a sídlišti Jankovice vymezeném ul. Topolovou a tokem Lidušky.
4. Pohyb zvířete bude omezený pomocí vodítka při pohybu po veřejných parcích Park Hrdinů, 
   Park Dr. Antonína Brzoráda, Park Ing. Wilhema Hellwega, Park Na Hradišti, Park Pod 
  Hradbami, Svatojánský park, Svatojiřský park, Park U Vodárenské věže a Park Na Ostrově 
  vymezený komunikací Na Ostrově, centrální loukou a parkovou cestou od hotelu po fit-trase 
  směrem k Remanenci s tím, že může v doprovodu osoby projít po veřejných cestách a 
  nebude se pohybovat v plochách veřejné zeleně ( parky budou označeny zákazovými   



     tabulkami „ Zákaz volného pobíhání psů“).
5. Dle potřeby omezí osoba kontrolující pohyb zvířete délku vodítka a dle uvážení zajistí 
    nasazení náhubku, zejména vede - li zvíře ve skupině neznámých osob nebo hrozí - li, že 
    dojde k jeho střetu s jiným zvířetem.
6. Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejných prostranstvích města, bezprostředně odstraní   
    pevné exkrementy, způsobené jím kontrolovaným zvířetem.
7. Volně pobíhající zvířata a holuby je zakázáno krmit na celém k.ú. Nymburk a k.ú.   
    Drahelice.

Čl. V
Dodržování čistoty při užívání veřejného prostranství

1. Každý je povinen užívat veřejné prostranství tak, jak odpovídá jeho určení.
2. Nakládání a vykládání věcí na veřejném prostranství je dovoleno jen nelze-li se tomu 
    vyhnout a to co nejrychleji a při zajištění sjízdnosti a schůdnosti veřejného prostranství.
3. Sypké a prašné materiály a stavební suť musí být zajištěny tak, aby nemohly být roznášeny     
    větrem, vodou apod. a musí splňovat podmínky stanovené v povolení viz. čl. V.
4. Provozovatelé stánků, kiosků, obchodů a jiných veřejných zařízení jsou povinni zajistit 
    pořádek a čistotu jejich okolí.
5. Sportovní a dětská hřiště je povoleno užívat pouze v souladu s provozním řádem.
6. Postup při nakládání s komunálním odpadem řeší samostatná obecně závazná vyhláška 
    města Nymburka č. 29/2001 o nakládání s komunálním odpadem na území města 
    Nymburka, v platném znění.
7. Způsob čištění pozemních komunikací, včetně zimní údržby, řeší samostatná obecně 
   závazná vyhláška města Nymburka č. 26/2000 o rozsahu, způsobech a lhůtách odstraňování 
   závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na 
   kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu, v platném znění.

Čl. VI
Zvláštní užívání veřejného prostranství

1. Zvláštní užívání pozemních komunikací v souladu se silničním zákonem (zák. č. 13/1997   
    Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků) povoluje příslušný   
    silniční správní orgán. Toto povolení nenahrazuje jiné povolení, pokud je ho třeba.
2. Využití veřejného prostranství mimo pozemní komunikace nad rámec obecného užívání je   
    možné pouze za předpokladu předchozího povolení, vydaného odborem SaRMěM, MěÚ 

Nymburk a dodržování podmínek v něm stanovených.

Čl. VII
Odpovědnost za zabezpečení čistoty

1. Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění, které způsobil.
2. Za zabezpečení čistoty veřejného prostranství zodpovídá vlastník tohoto prostranství, 
   není-li uvedeno jinak.
3. Za čistotu a údržbu veřejného prostranství a mobiliáře města odpovídá město, popřípadě 
    osoba městem k tomuto účelu zřízená nebo k tomu smluvně s městem vázaná, není-li 
    jinak vymezeno.
4. Osoba uvedená v odst. 3. je povinna zejména:
    a) zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a mobiliáře 



       města
    b) soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a mobiliáře města
    c) čištění veřejného prostranství a mobiliáře města zajišťovat tak, aby jejich uživatelé byli 
        co nejméně obtěžováni.
5. Speciální vymezení:
    a) v souvislé uliční zástavbě odpovídá za zabezpečení čistoty chodníků a veřejné zeleně 
        vlastník přilehlé nemovitosti
    b) vztahuje-li se povinnost čištění chodníků na dva povinné subjekty (například chodník 
        vedoucí mezi dvěma nemovitostmi), každý z nich udržuje polovinu předmětného 
        chodníku, nedohodnou-li se jinak
    c) v sídlištních zástavbách zodpovídají za zabezpečení čistoty přístupových chodníků k 
        jednotlivým bytovým domům (vstupy a na ně navazující chodníky souběžné s bytovými 
       domy) a údržbu přiléhajících květinových záhonků vlastníci jednotlivých bytových 
       domů, za ostatní údržbu ostatního veřejného prostranství (chodníky a zeleň) zodpovídá 
       vlastník prostranství, popřípadě osoba k tomuto účelu zřízená nebo k tomu smluvně s 
       vlastníkem vázaná
    d) pokud je prostor veřejného prostranství (veřejná zeleň) od vlastní nemovitosti oddělen 
        chodníkem, zodpovídá za údržbu tohoto veřejného prostranství vlastník prostranství, 
        popřípadě osoba k tomu účelu zřízená nebo smluvně s vlastníkem vázaná, o chodník 
        potom vlastník přilehlé nemovitosti
    e) vlastníci nemovitostí odpovídají za stav a čistotu žlabů, okapů a odpadních svodů do 
        kanalizace, včetně lapačů střešních splavenin
    f) za stav výkladních skříní, portálů, reklamních štítů a vývěsek odpovídají jejich uživatelé
    g) vlastníci objektů jsou povinni preventivně zabránit hnízdění zdivočelých holubů, 
        zejména uzavíráním půdních otvorů.

Čl. VIII
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštních předpisů1.

Čl.IX
Závěrečná ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.7/1993 o čistotě a řádu údržby města 
Nymburka, ze dne 1.ledna 1994.

Čl.X
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

Ladislav Kutík, starosta
    Pavel Novák, místostarosta

1 Zvláštní předpisy:
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 
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