Obecn závazná vyhláška . 3/2003
o zajišt ní ve ejného po ádku p i po ádání ve ejných
hudebních produkcí
Zastupitelstvo m sta Chropyn se usneslo dne 18. prosince 2001 podle § 10 písm. b) zákona
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s § 84
odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , vydat tuto
obecn závaznou vyhlášku.
lánek 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem vyhlášky je na základ zákonného zmocn ní a v souladu s platnou právní úpravou
vytvo it rámec pro zajišt ní ve ejného po ádku ve m st Chropyni (dále jen m sto) na
úseku místních záležitostí, které jsou do jeho p sobnosti sv eny.
(2) Touto vyhláškou není dot eno právo fyzických ani právnických osob na podnikání a
provozování jiné hospodá ské innosti.[1]
lánek 2
Vymezení pojm
(1) Ve ejný po ádek ve m st je stav, který umož uje klidné a pokojné soužití ob an i
návšt vník m sta a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího
soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na p íznivé životní prost edí.
(2)

inností, kterou je nebo m že být ve m st narušován ve ejný po ádek je po ádání
ve ejných hudebních produkcí.

(3) Ve ejnými hudebními produkcemi se pro ú ely této vyhlášky rozumí ve ejnosti p ístupné
provád ní hudebních a tane ních produkcí, tane ní zábavy, vystoupení estrádních um lc ,
artist , lidové zábavy, diskotéky, stejn tak i ve ejn p ístupné provozování
reprodukované hudby. Není rozhodující, zda takto ve ejn p ístupná místa jsou ve
vlastnictví t etích osob.
(4) Ve ejn p ístupná místa jsou zejména silnice, ulice, nám stí, tržnice, místní a ú elové
komunikace, parky, plochy ve ejné zelen a ostatní pozemky p ístupné každému bez
omezení, p ípadn objekty ve ejn p ístupné. Pokud je ve ejn p ístupná hudební
produkce po ádána uvnit stavby i budovy, je zakázána v nebytových i bytových
prostorech, které k tomu ú elu nejsou ur eny rozhodnutím stavebního ú adu. Je dovolena
v prostorách k tomu ú elu kolaudovaným, což je dáno ú elem jejich užívání.
(5) No ní klid je pro ú ely této vyhlášky as od 22.00 do 06.00 hodin.
lánek 3

Po ádání ve ejných hudebních produkcí
(1) Ve ejné hudební produkce lze ve m st po ádat jen v dob od 06.00 do 22.00 hodin, tedy
v dob mimo dobu no ního klidu.
lánek 4
Výjimky
(1) Z ustanovení
m sta.

l. 3 odst. 1 této vyhlášky m že na písemnou žádost ud lit výjimku rada

(2) Výjimku lze ud lit pouze:
na po ádání konkrétní akce,
- na ur ité asové období, je-li ve ejná hudební produkce pravideln opakována,
ne však na období delší než jeden rok.
(3) Žadatel o výjimku doloží svou žádost:
a) p esným ozna ením druhu hudební produkce ( l. 2 odst. 3 této vyhlášky),
doby a místa jejího konání,
b) jméno, p íjmení a bydlišt nebo název, I O a sídlo provozovatele hudební
produkce,
c) p esnou identifikaci osoby odpov dné za zajišt ní po adatelské služby,
d) p edpokládaným po tem osob, které se zú astní hudební produkce.
(4) Rada m sta m že ud lení výjimky a stanovení její ú innosti podmínit spln ním ur itých
dopl ujících podmínek sm ujících k zajišt ní ve ejného po ádku.
(5) Rada m sta m že ud lenou výjimku v pr b hu jejího trvání odejmout, narušuje-li innost
v dob no ního klidu ve ejný po ádek ( l. 2 odst. 1 této vyhlášky).
(6) Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na hudební produkce po ádané m stem nebo
organizacemi m stem k po ádání t chto akcí z ízenými.
(7) Rozhodnutí rady m sta dle l. 4 je kone né.
lánek 5
Kontrola a sankce
(1) Dodržování této obecn závazné vyhlášky kontrolují:
a)
lenové Kontrolního výboru zastupitelstva m sta Chropyn ,
b) radou m sta pov ení lenové Zastupitelstva m sta Chropyn
c) radou m sta pov ení zam stanci m sta za azení do M stského ú adu
v Chropyni,
c) radou m sta pov ený orgán nebo organizace.
(2) Jakékoliv jednání v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob jako
p estupek, u právnických osob a podnikatel jako správní delikt.

(3) Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní p edpisy. [2]
lánek 6
Záv re ná ustanovení
(1) Uplatn ním této vyhlášky nejsou dot eny povinnosti stanovené jinými p edpisy.[3]
(2) Touto vyhláškou se zrušuje obecn závazná vyhláška . 2/2001, o zajišt ní ve ejného
po ádku p i po ádání ve ejných hudebních produkcí, p ijatá Zastupitelstvem m sta
Chropyn dne 24. zá í 2001, která nabyla ú innosti dne 15. íjna 2001.
(3) Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem 5. ledna 2004.

Eva Klašková, v. r., místostarostka m sta
František Hrabal, v. r., starosta m sta

[1]

l. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
nap . § 46 odst. 2 zákona NR 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
§ 58 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis
[3]
nap . zákon . 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis
[2]

