Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, hudebních produkcí a diskoték,
k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo Města Letovice se na svém zasedání dne 11. června 2008 usnesením č. 7.1.
usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tato vyhláška stanovuje závazné podmínky pro zajištění veřejného pořádku při pořádání
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
(dále jen veřejnosti přístupný podnik).
Čl.2
Vymezení základních pojmů
1. Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů a návštěvníků
obce ve dne i v době nočního klidu, respektující zejména dobré mravy, ochranu bezpečnosti,
nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, ochranu jejího majetku, jejího zdraví a příznivé
životní prostředí.
2. Nočním klidem se pro účely této vyhlášky rozumí klid v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.
následujícího dne.
3. Pořadatelem veřejnosti přístupného podniku se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která
přímo na místě daný veřejnosti přístupný podnik pořádá a organizačně zajišťuje.

Čl.3
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných podniků
1. V rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku se pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných podniků stanoví tyto závazné podmínky:
a) pořadatel veřejnosti přístupného podniku zajistí pořadatelskou službu,
b) osoby zajišťující pořadatelskou službu musí být viditelně označeny,
c) pořadatel zajistí jako prevenci proti znečišťování veřejného prostranství umístění
odpadkových košů nebo pytlů.
2. Pořadatel veřejnosti přístupného podniku je povinen oznámit nejméně 15 dnů před jeho
konáním Městskému kulturnímu středisku Letovice:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li
odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či
obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
telefonické spojení na pořadatele,
b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o
jeho počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e) údaje o osobě určené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s městskou policií a
telefonické spojení na ni,
f) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa,
která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků; tato lhůta nesmí být
delší než 48 hodin po ukončení akce.
3. Veřejnosti přístupné podniky lze pořádat:
a) v době od 8.00 hod. do 3.00 hod. následujícího dne
b) v pracovních dnech a volných dnech, po kterých následuje den pracovní pouze v době
od 8.00 hod. do 24.00 hod.
Čl.4
Výjimky

1. Na veřejnosti přístupné podniky pořádané v době mimo hodiny nočního klidu se ohlašovací
povinnost dle Čl.3 odst.2 nevztahuje.
2. U příležitosti vítání nového roku lze akce pořádat i mimo časové úseky specifikované
v čl. 3, odst. 3.
3. Z ustanovení čl. 3 odst. 3. této vyhlášky může na písemnou žádost udělit výjimku rada města.
4. Výjimku lze udělit pouze na pořádání konkrétní akce.

Čl.5
Sankce
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno u
fyzických osob jako přestupek, u právnických osob jako správní delikt.

Čl.6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7. 2008.

…………………………..…
Mgr. Radek Procházka
starosta

…………………..………

………………………………

Vladimír Stejskal
místostarosta

Bohuslav Kuda
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………….

Sejmuto z úřední desky dne:

……………………….

