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3/2013
O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 30. května 2013,
o zákazu vyzývání k poskytnutí daru (aktivního žebrání)
Zastupitelstvo města Český Krumlov se
na svém zasedání dne 30. května 2013
usnesením č. 0037/ZM3/2013, bod 2, usneslo vydat podle § 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:

(1) Na území města Český Krumlov se
zakazuje činnost specifikovaná v čl. 2 na
plochách veřejných prostranstvích, které
jsou zakresleny v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Zákaz uvedený v bodě 1 tohoto článku
se nevztahuje na získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků podle
zvláštních právních předpisů1).

Čl. 1
Cíl a předmět
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky
(dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před výzvami k poskytnutí daru (aktivní žebrání), zabezpečení
místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků
obce a vytváření příznivých podmínek pro
život v obci.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace
činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou zdraví, a směřující
k ochraně před následnými škodami a
újmami působenými narušováním veřejného
pořádku, hodnot, které jsou chráněny obcí
jako územním samosprávným celkem.

Čl. 4
Kontrola a sankce
(1) Dohled nad dodržováním této obecně
závazné vyhlášky provádí Městská policie
Český Krumlov.
(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštního právního předpisu2).
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Mgr. Dalibor Carda v. r.
Čl. 2

starosta města

Vymezení pojmů
(1) Výzvou k poskytnutí daru (aktivní žebrání se rozumí taková činnost, kdy fyzická
osoba vyzve (vybídne) verbálně jinou konkrétní fyzickou osobu k tomu, aby jí bezprostředně poskytla finanční nebo věcný dar.
Čl. 3
Zákaz

Ing. Jitka Zikmundová, MBA v. r.
místostarostka města
1) zák. č. 117/2001, Sb. o veřejných sbírkách
2) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v
platném znění
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