Obecně závazná vyhláška města Slatiňany
č. 5/2003
o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území
města

Zastupitelstvo města Slatiňany vydává podle § 10 písm.b) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 15. prosince 2003 tuto obecně
závaznou vyhlášku :

Čl. I
Základní ustanovení
1) Tento právní předpis na základě zákonného zmocnění v zákoně stanovuje závazné
podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků,
včetně tanečních zábav, diskoték a dalších hudebních produkcí v rozsahu nutném k
zajištění veřejného pořádku na území města Slatiňany.
2) Práva podnikajících fyzických osob a právnických osob na podnikání stanovená
právními předpisy nejsou dotčena.
Čl. II
Vymezení pojmů
1)

Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i
návštěvníků města.
2) Veřejná hudební produkce je hudba živá (například při tanečních zábavách, plesech,
koncertech) i reprodukovaná (například z rádia, televizoru, Juke-boxu, CD přehrávače,
magnetofonu), pokud je provozována v provozovnách k tomu určených a na veřejných
prostranstvích (1) a jde o hudební produkci veřejně přístupnou.
3) Veřejná hudební produkce je činnost narušující veřejný pořádek
Čl. III
Závazné podmínky pro pořádání a průběh veřejných hudebních produkcí
1)

2)
3)

Hudební produkce podle čl. II odst. 3) této vyhlášky mohou být pořádány jen
takovým způsobem, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku. Za tímto účelem
jsou pořadatelé těchto produkcí povinni zajistit, aby občané nebyli obtěžováni
nadměrným hlukem (2).
Pořadatelé jsou povinni zajistit dostatečnou pořadatelskou službu osobami staršími
18 let řádně a viditelně označenými.
Pořadatelé jsou povinni zajistit dozor v okolí provozovny, ve které se provozuje
veřejná hudební produkce a v případě narušení veřejného pořádku toto neprodleně
oznámit určenému zaměstnanci Městského úřadu Slatiňany.

ČL IV
Kontrola a sankce
1) Kontrolu dodržování veřejného pořádku provádí zaměstnanec pověřený v souladu s
ustanovením § 86 zákona č. 128/2000 Sb, podklady pro řízení o správních deliktech
zajišťuje Městský úřad Slatiňany.
2) Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek (3) nepůjde-li o
jiný správní delikt (4) nebo trestný čin.

Čl. V
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004

MVDr. Ivan Jeník
starosta
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.
nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
§ 48 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb.
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 147 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
§ 51 zákona č. 200/1990 Sb.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Ing. Dagmar Fryšová
místostarostka

