Obec Prysk
Obecně závazná vyhláška č. IV/2007
o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění
veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Prysk se na svém zasedání dne 25.6.2007 usnesením č. 5 usneslo
vydat podle § 10 písm. a), b) a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1
Tato vyhláška
a) stanovuje závazné podmínky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro
činnosti (akce), které by mohly narušit veřejný pořádek, kterými pro účely této vyhlášky
jsou veřejnosti přístupné kulturní podniky včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen
„hudební produkce“).
b) je závazná pro všechny fyzické osoby včetně fyzických osob vykonávajících činnost na
základě živnostenského nebo obdobného oprávnění (podnikatelů) a právnické osoby na
území obce Prysk.
Čl. 2
(1) Pro účely této vyhlášky, vymezená veřejná prostranství, na nichž lze pořádat hudební
produkce jsou prostranství uvedená v příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky
(dále jen „veřejné prostranství“).
(2) Budovami, stavbami, ve kterých lze pořádat hudební produkce se pro účely této
vyhlášky rozumějí budovy a stavby, které jsou k tomuto účelu (činnosti) stavebně určeny
rozhodnutím stavebního úřadu, kolaudací, dle zvláštních právních předpisů.
Čl. 3
(1) Hudební produkce na veřejném prostranství lze provozovat pouze v době od 10.00. do
22.00. hodin.
(2) Hudební produkce v budovách lze provozovat pouze v době od 10.00. do 2.00. hodin.
Čl. 4
(1) Provozovatel akce dle článku 1 písm. a) je povinen oznámit Obecnímu úřadu 5
pracovních dnů před jejím konáním:
a) přesné označení druhu činnosti, dobu a místo konání, určení pořadatele a provozovatele,
b) předpokládaný počet osob, které akce zúčastní,
c) identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby a kontakt na tuto osobu.
(2) Pořadatelé jsou povinni v průběhu konání celé akce být zřetelně označeni viditelným
nápisem „Pořadatel“.

Čl. 5

(1) Výjimku z ustanovení této vyhlášky může na základě písemné žádosti udělit starosta,
nebo místostarosta obce s tím, že výjimku pro prodloužení doby hudební produkce při
jednorázové akci na veřejných prostranstvích může starosta, nebo místostarosta obce vydat
nejdéle do 24.00.hod.
(2) Výjimku lze udělit pouze
a) na pořádání konkrétní akce,
b) na určité časové období, je-li činnost pravidelně opakována, ne však na dobu delší než
1 rok.
(3) Žadatel o udělení výjimky doloží nejpozději 5 pracovních dnů před zamýšleným
termínem konání akce písemnou žádost, v níž uvede údaje dle Čl. 4 odst. 1 a požadovaný
rozsah výjimky.
(4) Starosta, nebo místostarosta obce je oprávněn z důvodu zajištění ochrany veřejného
pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku občanů výjimku kdykoliv odebrat.
Čl. 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.6. 2007.
Čl. 7
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. III/2004 o stanovení závazných
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku

……………………
Karel Jelínek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.6.2007
Sejmuto z úřední desky dne : 12.7.2007

…………………….
Jan Sviták
starosta

