OBEC ZLATÁ KORUNA
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték,
a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna se na svém zasedání dne 18.12.2008 usnesením č. 12/200811 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním a platnou právní
úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku při konání veřejnosti přístupných
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, veřejných hudebních produkcí a
jiných kulturních podniků.
Čl. 2
Výklad pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou použity pojmy:
Veřejná produkce hudby – touto produkcí se rozumí hudba živá (např. při tanečních zábavách,
plesech, koncertech) i hudba reprodukovaná (např. z CD či z jiných přehrávačů, z rozhlasu ..),
provozovaná na veřejnosti přístupných místech bez ohledu na to, zda je provozována ve
vnitřních či venkovních prostorech.
Pořadatel akce – je právnická či fyzická osoba, která hradí náklady s pořádáním akce spojené.
Veřejné prostranství – jsou všechny náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1
Čl. 3
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků,
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
(1) Veřejnosti přístupné kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, a jiné
kulturní podniky, jejich součástí je veřejná produkce hudby, lze provozovat pouze v době:
od 16:00 do 20:00 hodin.

1

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

(2)Výše uvedená ustanovení odst. 1 se nevztahují na církve a náboženské společnosti,
pokud pořádají náboženské obřady v církevních objektech nebo na pozemcích, které s těmito
objekty funkčně souvisí.
(3)Výše uvedená ustanovení odst. 1 se nevztahují na kulturní podniky spojené s veřejnou
produkcí hudby konané v prostorách Kláštera Zlatá Koruna a v kulturním domě Zlatá Koruna
č.p.55.

Čl. 4
Oznamovací povinnost
(1) Pořadatel veřejnosti přístupného kulturního podniku, včetně tanečních zábav a diskoték, a
jiného kulturního podniku, jehož součástí je veřejná produkce hudby, je povinen Obecnímu
úřadu Zlatá Koruna oznámit nejméně do 30 dnů (nejméně do 60 dnů koná-li se akce na
otevřeném prostranství) před konáním akce:
a) jméno, příjmení, datum narození, telefonický kontakt, 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,
b) označení druhu podniku, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku

Čl. 5
Výjimky

(1) Z ustanovení Čl. 3 odst. 1 může být na základě písemné žádosti udělena radou obce
výjimka. Výjimku lze udělit pouze na pořádání konkrétní akce, v případě pravidelného
opakování akce na určité delší časové období, max. však 6 měsíců.
(2) Žádost o výjimku se podává nejméně 30 dnů před dnem konání akce Radě obce Zlatá
Koruna. Pokud se akce koná na otevřeném prostranství žádost o výjimku je nutno podat
nejméně 60 dnů před dnem konání akce. Žádost o výjimku musí obsahovat:
a) popis akce – druh hudební produkce, dobu a místo jejího konání
b) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ
c) jméno a příjmení osoby odpovědné za zajištění pořadatelské činnosti
d) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
e) důvod žádosti o udělení výjimky

f) návrh opatření učiněných pořadatelem pro zajištění veřejného pořádku při konání
akce (např. dostatečné hygienické zázemí, zajištění čistoty a likvidace odpadů
v průběhu akce, omezení hlučnosti apod.)
(3) Rada obce rozhodne ve lhůtě 30-ti dnů ode dne podání žádosti. Vyžádá-li si povolení
k uskutečnění kulturního podniku omezení silniční dopravy, úplnou uzavírku komunikace
nebo jiné omezení, prodlužuje se uvedená lhůta na 60 dnů.
(4) Rada obce může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost
veřejný pořádek.
(5) Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané obcí Zlatá Koruna.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle
zvláštních předpisů.2
(2) Udělené výjimky dle původní Obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 o stanovení podmínek
pro konání veřejných produkcí platí pouze do nabytí účinnosti této obecně závazné
vyhlášky.
(3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o stanovení
podmínek pro konání veřejných produkcí v obci Zlatá Koruna.
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………….
Růžena Moučková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2008
Sejmuto z úřední desky dne:
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např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

……..………………
Milan Štindl
starosta

