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Město Sezemice 
Obecně závazná vyhláška 

č. 2/2003 
 

O OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU A O ZAJIŠTĚNÍ 
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU PŘI POŘÁDÁNÍ 

VEŘEJNÝCH HUDEBNÍCH PRODUKCÍ NA ÚZEMÍ 
MĚSTA SEZEMIC 

 
Zastupitelstvo města Sezemic  vydává dne 10.9. 2003  podle  ustanovení   § 10 písm. b)  v souladu  

§ 84 odst. 2 písm. i)  zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
a v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Tato obecně závazná vyhláška se vydává za účelem zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku a klidu v nočních hodinách. Dále vyhláška stanoví závazné podmínky 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a dalších hudebních produkcí v rozsahu 
nutném k zajištění veřejného pořádku na území města Sezemic. 

2) Obecně  závazná vyhláška se vztahuje na   občany města, právnické osoby nebo fyzické 
osoby podnikající, které mají sídlo nebo místo podnikání nebo provozují svoji 
podnikatelskou činnost na území města Sezemic, a návštěvníky města (dále jen „osoby“). 

3) Práva podnikajících fyzických osob a právnických osob na podnikání a provozování jiné 
hospodářské činnosti nejsou dotčena. 

 
Článek 2 

Vymezení základních pojmů 
 
Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
1) Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků 

města nejen ve dne, ale i v době nočního klidu. 
2) Noční klid je časový úsek mezi 22.00 až 6.00 hodinou následujícího dne. 
3) Veřejná hudební produkce je  hudba živá (koncerty, plesy, taneční zábavy, karnevaly) i 

reprodukovaná (z rádia, televize, zvukových nosičů, při diskotékách), pokud je 
provozována v provozovnách k tomuto účelu  určených (schválených) nebo na veřejném 
prostranství a je veřejnosti přístupná . 

4) Pořádajícím je fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která 
veřejnou hudební produkci, veřejný kulturní nebo sportovní podnik organizačně a 
pořádkově zajišťuje. 

5) Pořadatelem a pořadatelskou službou je osoba nebo osoby, které přímo na místě samém 
veřejnou hudební produkci, veřejný kulturní nebo sportovní podnik organizačně a 
pořádkově zajišťují a které jsou jako pořadatelé viditelně označeny. 

6) Zvláštní režim je stav, kdy musí být v určité provozovně nebo konkrétním prostranství 
ukončeny veřejné hudební produkce do 22.00 hodin a v době nočního klidu nesmí být 
pořádány. 
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Článek 3 
Ochrana nočního klidu 

 
1) V době nočního klidu jsou osoby povinny zabezpečit: 

a) zamezení vzniku  a  šíření  hluku  při  provozu  zařízení a jejich  používání  v  
objektech  sloužících  k podnikání. Jedná se o zamezení tzv. technického hluku, 
jehož původcem jsou stroje a zařízení, 

b) zamezení hluku z tzv.  náhodných zdrojů, kterými jsou  zejména - hudební produkce 
a hlasové  projevy lidí - živé i reprodukované,  aby  nebyly rušeny  nezúčastněné  
osoby.  Hlučnost projevu musí být omezena na míru přiměřenou místu  pobytu 

c) pro zajištění veřejného pořádku a nočního klidu se stanovuje  povinnost  osob omezit 
v obytných  zónách města  živou a  reprodukovanou hudbu či  verbální projevy tak, 
aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby  postupujícím  nebo  přímým  hlukem.   

2) Opatření uvedené v odstavci 1) neplatí u výstražných signálů a jiných zařízení, kde je 
jejich  používání nařízeno obecně závaznými právními předpisy. 

 
Článek 4 

Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejné hudební 
produkce, veřejného kulturního nebo sportovního podniku 

 
1) Veřejné hudební produkce, veřejné kulturní nebo sportovní podniky mohou být 

pořádány jen v místech, která splňují nebo která za určitých podmínek mohou splňovat 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací takovým způsobem, při kterém nebude docházet k rušení veřejného pořádku, a 
to zejména v době nočního klidu.  

2) Pořadatelé jsou povinni zajistit v souvislosti s pořádáním veřejné hudební produkce, 
veřejného kulturního nebo sportovního podniku udržování čistoty veřejného prostranství 
v bezprostředním okolí místa konání.  Dále jsou pořadatele povinni zajistit, aby občané 
nebyli obtěžováni nadměrným hlukem. 
Konání veřejné hudební produkce, veřejného kulturního nebo sportovního podniku (dále 
jen „veřejné akce“) může být uskutečněno pouze po ohlášení veřejné akce příslušnému 
odboru MěÚ Sezemice. Ohlášení o konání veřejné akce je pořádající povinen učinit na 
příslušném tiskopise 10 dnů přede dnem konání veřejné akce. Oznamovací povinnost se 
nevztahuje na akce pořádané městem nebo jím zřízenými či pověřenými organizacemi. 

3) V  tiskopise o oznámení konání veřejné akce je pořádající povinen pravdivě uvést 
následující údaje: 
a) fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní spojení, 
    fyzická osoba podnikající – jméno, příjmení, datum narození, místo podnikání,  
                                                bydliště, IČO, číslo účtu, telefonní spojení 
    právnická osoba – obchodní jméno a sídlo,IČO, dále jméno, příjmení, datum narození 

bydliště jednatele nebo jiné oprávněné osoby, číslo účtu, telefonní 
spojení, 

b) termín, případně termíny konání, 
c) místo a dobu konání, 
d) druh nebo účel veřejné akce, 
e) předpokládaný počet účastníků nebo návštěvníků, 
f) počet pořadatelů, jejich jména, příjmení, bydliště a způsob jejich viditelného 

označení. V případě, že pořadatelů bude více než čtyři, uvést pouze jméno, příjmení a 
bydliště hlavního pořadatele. 

4) Při veřejné akci je pořádající povinen zajistit pořadatele nebo pořadatelskou službu 
v následujícím minimálním počtu 
a) 1 pořadatel na každých 50 i započatých návštěvníků, 

      Pořadatelská služba v tomto počtu zajišťuje celou dobu konání veřejné akce, tzn.        
      začátek, průběh a ukončení. 
5) Při splnění podmínek stanovených vyhláškou vydá příslušný odbor MěÚ Sezemice 

pořádajícímu písemné potvrzení o učiněném ohlášení konání konkrétní veřejné akce. 
V tomto potvrzení může v případě potřeby stanovit i další zpřesňující povinnosti (např. 
úklid dotčené části veřejného prostranství). 
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6) Pořádající je povinen při konání veřejné akce dodržet ustanovení této vyhlášky a další 
podmínky stanovené ve vydaném písemném potvrzení o učiněném ohlášení konání 
veřejné akce. 

7) Kontrolovat plnění stanovených podmínek je oprávněn pověřený pracovník MěÚ 
Sezemice. Pořádající nebo pořadatel jsou povinni mít vydané písemné potvrzení o 
učiněném ohlášení po dobu konání veřejné akce u sebe a v případě kontroly jej předložit 
a kontrolu umožnit. 

8) V případě porušení podmínek stanovených pro pořádání veřejných akcí, včetně 
podmínek stanovených ve vydaném potvrzení o učiněném ohlášení, je pořádající nebo 
pořadatel povinen, a to po příslušné výzvě příslušníků Policie ČR nebo oprávněných 
pracovníků příslušného odboru MěÚ Sezemice, veřejnou akci ukončit. 

 
Článek 5 

Kontrola a sankce 
 

1) Kontrolu dodržování veřejného pořádku provádí pověření pracovníci městského úřadu, 
podklady pro řízení o deliktech zajišťuje příslušný odbor městského úřadu.  

2) Porušování ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o správní delikt 
postižitelný dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo o 
jiný správní delikt nebo o trestný čin. 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

Zákon o správním řízení se použije při aplikaci této vyhlášky na rozhodování rady města o 
správních deliktech a komise k projednávání přestupků  o přestupcích. 

 
Článek 7 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášením, a to vyvěšením na úřední desce 
městského úřadu po dobu 15 dnů, a účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího 
vyhlášení na úřední desce Městského úřadu v Sezemicích. 

 

Bohuslav  K o p e c k ý                             František  M a t ú š ů   

      starosta města                     místostarosta           
 
 
 
 
Vyhláška č. 2/2003 byla vyhlášena  na úřední desce dne 11.9. 2003 
Vyhláška č. 2/2003 byla sejmuta z úřední desky dne  3.11.  2003 


