STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2020,
o zákazu bivakování a táboření
na některých veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 29. 6. 2020 usneslo vydat
v souladu s ustanovením § 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:
Článek 1

Úvodní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na katastrálním území statutárního města Olomouce vymezit místa,
kde je zakázáno bivakování a táboření.
Článek 2

Vymezení pojmů
(1) Bivakováním se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí jednorázové
přespání bez znaků dlouhodobějšího pobytu, a to bez ohledu na denní dobu.
(2) Tábořením se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí souhrn činností, které
umožňují vícedenní pobyt na jednom místě, spojený s možností přespání, a to
obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích.
(3) Městská památková rezervace - rozsah městské památkové rezervace je dán hranicí,
která vede na severní straně od křižovatky ulic Studentské a Legionářské s ulicí
Studentskou a Dobrovského, na východní straně Třídou Jiřího z Poděbrad, na jižní
straně sleduje linii tereziánského opevnění, překračuje rameno řeky Moravy
(Mlýnský potok) a pokračuje Aksamitovou ulicí a na západní straně probíhá Třídou
Svobody a Legionářskou zpět ke křižovatce s ulicí Studentskou. Je-li hranice
městské památkové rezervace vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý
prostor nebo plochu těchto komunikací1 a je graficky znázorněn v příloze č. 2 této
obecně závazné vyhlášky.
(4) Městskými parky se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumějí Čechovy
sady, Smetanovy sady, Bezručovy sady, Park Pod Dómem.
(5) 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 prostoru2.
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(6) 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, umělé vodní nádrže, pítka, sloupy veřejného osvětlení, parkovací automaty,
dětská hřiště, pískoviště, sportovní plochy a zařízení včetně vybavení, výlepové
plochy.
Článek 3

Stanovení zákazu
Bivakování a táboření je na území statutárního města Olomouce zakázáno na veřejných
prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky a na veřejně
prospěšných zařízeních, která se na těchto veřejných prostranstvích nacházejí.

Článek 4

Závěrečná ustanovení
(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle
zvláštních právních předpisů3.
(2) Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie
Olomouc.
(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Přílohy
1. Vymezení veřejných prostranství, na něž se zákaz bivakování a táboření vztahuje
2. Mapa městské památkové rezervace

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
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Příloha č. 1 OZV č. 10/2020
Vymezení veřejných prostranství, na něž se zákaz bivakování a táboření vztahuje:
1. městská památková rezervace
2. městské parky
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Příloha č. 2 OZV č. 10/2020
Mapa městské památkové rezervace
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