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Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 

o zákazu žebrání na veřejných prostranstvích, za účelem 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

 

Zastupitelstvo města Třince se na svém 8. zasedání dne 10.12.2019 usnesením  

č. 08/231/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a v souladu s § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky  
 
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřující k ochraně před 

žebráním, zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje 
pokojné soužití občanů i návštěvníku obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci 
a vytváření estetického vzhledu obce.  

2) Předmětem této vyhlášky je regulace činnosti, 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. 2 

Vymezení pojmů 

1) 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 prostoru. Veřejná prostranství jsou nezastavěné 
prostory mezi budovami v našich obcích a městech, ulice, náměstí atd. Tato prostranství 
jsou přístupná každému a slouží různým účelům. 

2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze 
důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, 
tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném 
místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování 
za účelem získání hmotného daru apod. 

3) Za žebrání se nepovažuje: 

a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy – tzv. „poslední 
zvonění“,  

b)  vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků církvemi 
a náboženskými společnostmi registrovanými podle zvláštního právního předpisu1)) 

c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky2) a sjednávání dárcovství, při 
kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti. 

_____________________________ 

1) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 2) 
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o 

změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. 
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 Čl. 3 

Zákaz žebrání 

Zakazuje se žebrání na veřejném prostranství na území Starého města, Lyžbic, a to po celý 
rok. Území se zákazem žebrání na veřejném prostranství je graficky znázorněno v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této vyhlášky. 
 

Čl. 4 
Kontrola 

 
Dohledem nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou jsou 
pověřeni strážníci Městské policie Třinec. 
 

Čl. 5 
Sankce 

 
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů3. 
 

Čl. 6 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 

 

 

 

  
              RNDr. Věra Palkovská v. r.                                 Mgr. Ivo Kaleta v. r. 
                      primátorka                                náměstek primátorky 
 
 
____________________ 
3
 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schváleno: 10.12.2019 

Vyvěšeno:  

Sejmuto:  

Účinnost: 15. dnem po dni vyhlášení 

Zpracovatel: odbor právní 



 

 

 

 
 

 


