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8.  

  
 

       V Čelákovicích dne 19. 10. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
  

 
 
 
MATERIÁL Č. 8. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 4.11. 2015 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA E 6/2015 MĚSTA ČELÁKOVIC O VEŘEJNÉM 
POŘÁDKU A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku a čistotě ve městě je nutné uvést do 
souladu se zákonem. Předmětem navrhované změny dle Ministerstva vnitra ČR je 
ustanovení Čl. III odst. 2 dle kterého: „Každý je povinen udržovat na území města 
veřejný pořádek a čistotu a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi 
stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými městem kontrolou nad jejich 
dodržováním“.  
 
V první části je uvedeno proklamační ustanovení k povinnosti udržovat čistotu a 
veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi 
stanovenými touto vyhláškou. Ovšem k druhé části, dle které je každý povinen řídit 
se pokyny osob pověřenými městem kontrolou nad jejich dodržováním MV ČR 
upozornilo, že stanovení této povinnosti je v rozporu se zákonnou úpravou, neboť 
město není zmocněno k uložení povinnosti v daném rozsahu. Ustanovení je ve 
slovech: „pokyny osob pověřenými městem kontrolou nad jejich dodržováním“ v 
rozporu s ust. § 10 zákona o obcích. 
 
Pověření zaměstnanci města nemají žádná zvláštní oprávnění ke kontrole 
dodržování této vyhlášky, ani žádná práva v této věci. Uvedené osoby nemají v 
případě kontroly dodržování povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou ze 
zákona žádné pravomoci a mohou pouze na porušení obecně závazné vyhlášky 
upozorňovat k tomu ze zákona příslušné orgány, což ostatně může činit jakákoliv 
fyzická osoba. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Předkladatel novelizace vyhlášky předkládá dvě varianty vyhlášky. Varianta A kromě 
výše uvedené změny obsahuje též zavedení poledního klidu v neděli. Varianta B je 
novelizací základní, tedy jen vypuštění tzv. pověřených osob.   
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM 3/2015/2.1 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 
8. schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Obecně závaznou vyhlášku E 6/2015 města Čelákovic o veřejném pořádku a 
čistotě ve městě. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
OZV 6/2015 varianta A 
OZV 6/2015 varianta B 
OZV 6/2015 plné znění varianty A 
 

 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, 
starosta 

bez smlouvy 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 (právník městského úřadu) 

 
 

 


