BỘ LUẬT
Đƣợc phê duyệt bởi Hội đồng Thành phố: Ngày 14/12/1995 § 139-95
Đƣợc sửa đổi bởi Hội đồng Thành phố: Ngày 01/01/ 1996 § 6-96

Ngày 09/09/1996 § 78-96
Ngày 23/01/ 2003 § 76-03
Ngày 23/09/ 2004 § 85-04
Ngày 30/08/ 2007 § 120-07

QUY ĐỊNH VỀ TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ĐỊA PHƢƠNG ĐỐI VỚI ĐÔ
THỊ LYSEKIL
Chính quyền Đô thị Lysekil ban hành những quy định dưới đây phù hợp với các điều khoản
thuộc mục § 1 của Pháp lệnh (1993:1632).
Ủy quyền cho chính quyền đô thị và các hội đồng hạt ban hành các quy định địa phương phù
hợp với các điều khoản của Đạo luật Trật tự Công cộng Thụy Điển (SFS 1993:1617).
Nội dung và phạm vi quy định
1 § Cơ sở pháp lý về an toàn và trật tự công cộng được quy định trong Chương 3 của Đạo
luật Trật tự Công cộng Thụy Điển (SFS 1993:1617).
Các quy định địa phương bao gồm những quy định bổ sung về duy trì trật tự công cộng tại
Đô thị Lysekil. Những quy định trong mục § 18 nhằm ngăn ngừa những thương vong ở người
và thiệt hại về tài sản gây ra do sử dụng pháo hoa.
2 § Những quy định này được áp dụng cho tất cả các địa điểm trong đô thị được xác định là
địa điểm công cộng được quy định tại khoản đầu tiên 1-4, mục § 2, Chương 1 của Đạo luật
Trật tự Công cộng, trừ khi có quy định khác.
Các quy định của thành phố liên quan đến các địa điểm đã được chính quyền đô thị cấp phép
cho hoạt động các chợ ngoài trời cũng được áp dụng.
3 § Khi áp dụng Chương 3, Đạo luật Trật tự Công cộng và các quy định ban hành dưới đây
phù hợp với khoản 2 mục § 2, Chương 1 của Đạo luật Trật tự Công cộng, các khu vực dưới
đây được coi là các địa điểm công cộng: các hệ thống lắp đặt hoặc cơ sở hạ tầng cho vui chơi,
thể thao, giải trí, bãi tắm, khu bơi lội, hạ tầng đường sắt, nghĩa trang và hệ thống vườn.
Bốc xếp hàng hóa và các hoạt động tƣơng tự
4 § Khi bốc xếp, di chuyển, dỡ hàng hoặc các hoạt động xử lý hàng hóa khác hoặc tương tự,
bên chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động này phải sử dụng các phương tiện cần thiết để
đảm bảo khu vực công cộng không bị cản trở tạm thời do bụi bẩn, rác, hoặc các mùi khó
chịu. Không tiến hành dỡ hàng và gửi hàng làm cản trở các vòi nước chữa cháy, thiết bị chữa
cháy, hoặc lối thoát hiểm, hoặc cản trở các hoạt động của dịch vụ cứu nạn.
Quy định trong đoạn đầu không áp dụng đối với khu vực hoạt động của cảng.
Đào đất hoặc hoạt động kỹ thuật dân dụng khác
5 § Bên chịu trách nhiệm di dời sỏi, đất hoặc cát, các vật liệu san lấp, đào đất, đào hoặc các
công việc tương tự khác phải sử dụng các phương tiện để đảm bảo các hoạt động được thực
hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến khu vực công cộng nói chung.

Ô nhiễm tiếng ồn
6 § Các hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn cho người dân tại các địa điểm công cộng như
nghiền đá, đóng cọc, và tán đinh chỉ có thể được thực hiện khi được cơ quan cảnh sát cấp
phép.
Quy định trong đoạn đầu không được áp dụng trong các khu vực hoạt động của cảng.
Công-ten-nơ và các thiết bị khác
7 § Chủ sở hữu hoặc bên thuê công-ten-nơ hoặc thiết bị khác đặt tại địa điểm công cộng phải
có trách nhiệm dán nhãn rõ ràng công-ten-nơ đó theo tên của bên thuê hoặc chủ sở hữu, địa
chỉ, số điện thoại và dụng cụ phản chiếu theo quy định tại Phụ lục 1. Việc đặt công-ten-nơ
hoặc thiết bị khác phải tuân theo các lưu ý về an toàn cháy nổ. Ngoài ra, cũng phải xem xét
đến khả năng đi lại của xe đạp và người đi bộ.
Vải bạt, cờ và biển báo
8 § Không được lắp đặt vải bạt, cờ, biểu ngữ, biển báo và các vật dụng tương tự do các vật
dụng này có thể lấn chiếm sang vỉa hè với chiều cao thấp hơn 2,3m hoặc sang đường bộ với
chiều cao thấp hơn 4,5m.
Dán tờ quảng cáo
9 § Không được dán tờ quảng cáo, thông báo hoặc các vật tương tự lên tường tòa nhà, hàng
rào, cột trụ, cây hoặc các vật tương tự quanh địa điểm công cộng khi chưa được sự cho phép
của cơ quan cảnh sát.
Không cần xin phép khi dán tờ quảng cáo trên các biển quảng cáo, cột hoặc các vật tương tự
được cung cấp cho mục đích này. Các chủ doanh nghiệp cũng không cần xin phép để quảng
cáo hoặc đưa ra những thông báo khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tại tòa nhà mà họ
đang hoạt động.
Phát loa phóng thanh
10 § Không được phép cung cấp thông tin, quảng cáo, tuyên truyền hoặc các thông điệp khác
đến các cá nhân tại các địa điểm công cộng bằng cách sử dụng loa phát thanh hoặc các thiết
bị tương tự mà không được sự cho phép của cơ quan cảnh sát.
Thu tiền
11 § Để thu tiền trong các hộp đựng hoặc các vật tương tự cần xin phép cơ quan cảnh sát, nếu
việc thu tiền không phải là một phần trong các hoạt động cộng đồng hoặc hoạt động thu tiền
công được phép. Không cần xin phép thu tiền khi liên quan đến hoạt động âm nhạc đường
phố hoặc các lớp học dành cho các tổ chức tài trợ.
Tiêu thụ rƣợu
12 § Không được phép tiêu thụ đồ uống có có cồn có nồng độ cồn vượt quá 3,5 % tại các địa
điểm công cộng trong khu vực Đô thị Lysekil (xem Phụ lục 2) trừ khi có quy định khác đối
với giấy phép pháp lý cần thiết cho từng trường hợp cụ thể.
Bán hàng lƣu động
13 § Không được bán hàng lưu động tại các khu vực được quy định trong Phụ lục 3. Bán
hàng lưu động bao gồm bán hàng đường phố tại địa điểm công cộng được sử dụng tạm thời
và những khu vực không quan trọng thì không cần xin phép theo quy định tại Chương 3, mục
§1 của Đạo luật Trật tự Công cộng.

Cắm trại
14 § Không được cắm trại tại những địa điểm sau: nghĩa trang và khu vực đỗ xe công cộng,
các cơ sở ngoài trời phục các hoạt động thể thao, điền kinh, bãi tắm, bơi lội, địa điểm tổ chức
lễ hội, bến du thuyền, công viên, vườn công cộng do chính quyền đô thị quản lý.
Chó
15 § Chủ nuôi chó, người chăm sóc chó hoặc những người khác tạm thời chăm sóc chó phải
có trách nhiệm tuân thủ theo quy định tại mục §§ 16 và 17. Những quy định này không được
áp dụng đối với những chú chó dẫn đường đi cùng người suy giảm thị lực, chó nghiệp vụ của
cảnh sát hoặc hải quan, chó cứu nạn, chó dẫn đường, chó phụ việc.
16 § Phải buộc xích cho chó tại các khu đô thị của Lysekil, Brastad, Brodalen, Fiskebäckskil
và Grundsund theo quy định trong Phụ lục 4. Chó cái đang động dục phải luôn được xích lại
trong đô thị trừ khi đang được nhốt trong chuồng.
Chó không được xích thì phải đeo vòng cổ có tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ.
Không được để chó vào khu nghĩa trang công cộng, khu vực vui chơi hoặc chạy trên bãi cỏ
quy định hoặc bãi tắm, bơi lội trong thời gian từ ngày 01 tháng 05 đến ngày 30 tháng 09.
Không được đưa chó vào Stadsparken, Engelska parken và Havsbadsparken (các công viên
công cộng), trừ khi dắt bộ trên đường dành cho người đi bộ tại các công viên cho phép.
17 § Phải thu dọc tất cả các chất thải của chó tại các địa điểm và khu vực công cộng quy định
trong mục § 3 là các địa điểm công cộng. Không cần thu dọn chất thải này trên đất không
dành cho làm vườn hoặc canh tác như công viên (đất công viên tự nhiên) hoặc những nơi
dành cho dắt chó đi bộ.
Pháo hoa và các loại pháo khác
18 § Việc sử dụng pháo hoa cần phải xin phép của cơ quan cảnh sát tại các địa điểm dưới
đây: Kungstorget, Rosvikstorg, Stadsparken.
Phí sử dụng địa điểm công cộng
19 § Chính quyền đô thị có quyền tính phí sử dụng địa điểm và khu vực công cộng theo các
quy định được hội đồng thành phố phê duyệt.
Vi phạm các quy định trật tự công cộng địa phƣơng
20 § Bất kỳ ai cố tình hay vô tình vi phạm bất kỳ quy định nào trong các mục §§ 5 - 18 đều bị
phạt theo quy định tại khoản hai, mục § 22, Chương 3 của Đạo luật Trật tự Công cộng.
Đạo luật Trật tự Công cộng cũng bao gồm các quy định về lệnh huấn thị và tước quyền.
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