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Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 14.12.2020 

usnesením č. 532/Z/141220 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a)      

a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i 

návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život v obci, mravní vývoj dětí a 

mládeže a vytváření kulturního a estetického vzhledu města. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný 

pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku 

a mravního vývoje dětí a mládeže nebo které by mohly poškozovat životní prostředí a 

veřejnou zeleň.  

 

(3) Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

na území města Moravská Třebová vymezit místa, kde je zakázáno bivakování a 

táboření. 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

(1) Bivakováním se pro účely této vyhlášky rozumí jednorázové přespání pod širým 

nebem bez použití stanu nebo jakéhokoli přístřešku, a to bez ohledu na denní dobu.  

 

(2) Tábořením se pro účely této vyhlášky rozumí souhrn různých činností, které umožňují 

vícedenní pobyt na jednom místě, spojený s přenocováním, a to obvykle ve stanech nebo 

jiných přístřešcích. 

 

(3) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.  

 

                                            
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   
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(4) Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí veřejně přístupná zeleň, 

neohraničená překážkami, zejména parky, uliční a sídlištní zeleň, aleje, květinové 

záhony, travnaté a jiné plochy funkční a rekreační zeleně na veřejných prostranstvích. 

 

(5) Zařízením města sloužícím potřebám veřejnosti (dále jen „veřejně prospěšná 

zařízení“) se rozumí zejména lavičky, zábradlí, odpadkové koše, nádoby na domovní 

odpad, stojany s koši a sáčky, označníky ulic a informační označníky, zastávky veřejné 

dopravy, dopravní značení a zařízení, veřejné osvětlení, stojany na kola, pítka, sloupy 

veřejného osvětlení, parkovací automaty, dětská hřiště, pískoviště, sportovní plochy a 

zařízení včetně vybavení, výlepové plochy.  

Čl. 3 

Stanovení zákazu 

Bivakování a táboření je na území města Moravská Třebová zakázáno na plochách 

veřejné zeleně v zastavěném území města a na veřejně prospěšných zařízeních, která 

se na těchto plochách veřejné zeleně nacházejí. 

 

Čl. 4 

Výjimky 

(1) Rada města může svým rozhodnutím2 na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného v Čl. 3 této vyhlášky. Žádost se podává prostřednictvím Městského úřadu 

Moravská Třebová, odboru kancelář starosty a tajemníka.  

 

(2) Žádost musí být podána nejpozději 15 dnů před dnem, kdy má dojít k bivakování nebo 

táboření. 

 

(3) Kromě obecných náležitostí3 musí žádost o výjimku obsahovat:  

a) předmět výjimky a zdůvodnění žádosti o výjimku,  

b) datum, čas a přesné označení místa bivakování nebo táboření,  

c) předpokládaný počet osob bivakujících nebo tábořících, 

d) způsob zabezpečení veřejného pořádku. 

 

 

                                            
2 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
3 § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštního 

právního předpisu4.  

 

(2) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Moravská Třebová.  

 

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2021. 

 

 

 

 

Ing. Miloš Mička 

starosta 

 

 

Petr Frajvald   Ing. Daniela Maixnerová  

místostarosta  místostarosta 

 

 

Vyvěšeno: 06.12.2020  

 

Sejmuto:   31.12.2020 
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4 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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