M Ě S T O

S E Z E M I C E

Obecně závazná vyhláška města Sezemice
č. 2/2006,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
k zajištění veřejného pořádku.
Zastupitelstvo města Sezemice se na svém zasedání dne 12.09.2006 usnesením č.
44/3/2006 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 84 odst. 2 písm. i) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška se vydává za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
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 Sezemice.
(2) 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 Sezemice, 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) Veřejná hudební produkce je hudba živá (koncerty, plesy, taneční zábavy, karnevaly) i
reprodukovaná (diskotéky, z rádia, televize, zvukových nosičů), pokud je provozována v
provozovnách k tomuto účelu určených (schválených) nebo na veřejném prostranství a je
veřejnosti přístupná.
(3) Pořádajícím je fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která
veřejnou hudební produkci, veřejný kulturní nebo sportovní podnik organizačně a
pořádkově zajišťuje.
(4) 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.

Článek 3
Doba konání veřejných hudebních produkcí a veřejných kulturních podniků
(1) Taneční zábavy a jiné kulturní akce (živá hudba) pořádané na volném prostranství lze
provozovat pouze v době od 19:00 do 01:00 hodin každého roku.
(2) Taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce (živá hudba) pořádané ve vnitřních prostorách
lze provozovat pouze v době od 19:00 do 03:00 hodin každého roku.
(3) Diskotéky (reprodukovaná hudba) pořádané na volném prostranství i ve vnitřních
prostorách lze provozovat pouze od 19:00 do 01:00 hodin každého roku.
(4) Sportovní akce lze provozovat pouze v době od 08:00 do 01:00 hodin každého roku
Článek 4
Podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných tanečních zábav,
diskoték a jiných kulturních nebo sportovních podniků
(1) Ohlášení o konání akce je pořádající povinen učinit na příslušném tiskopise 10 dnů přede
dnem konání akce. Oznamovací povinnost se nevztahuje na akce pořádané městem
nebo jím zřízenými či pověřenými organizacemi.
(2) V tiskopise o oznámení konání akce je pořádající povinen pravdivě uvést následující
údaje:
a) fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, 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) datum konání akce, počátek a konec konání akce,
c) místo konání akce,
d) označení druhu akce nebo opakujících se akcí,
e) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
f) počet členů pořadatelské služby, jejich jména, příjmení, trvalý pobyt a způsob jejich
viditelného označení. V případě, že pořadatelů bude více než čtyři, uvést pouze
jméno, příjmení a bydliště hlavního pořadatele.
(3) Při 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 akce, tzn. začátek,
průběh a ukončení.
(4) Pořádající je povinen při konání akce dodržet ustanovení této vyhlášky.
Pořádající je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání
celé akce a označen viditelným nápisem “Pořadatelská služba”.
(5) Kontrolovat plnění stanovených podmínek je oprávněn pověřený pracovník Městského
úřadu Sezemice.
Článek 5
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování veřejného pořádku provádí pověření pracovníci města Sezemice,
kteří jsou zařazeni do Městského úřadu v Sezemicích, nebo jiné osoby pověřené
starostou, podklady pro řízení o deliktech nebo přestupcích 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
(1) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce
městského úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení
vyhlášky na úřední desce
(2) Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
(3) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná vyhláška
č. 2/2003, o ochraně nočního klidu a o zajištění veřejného pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí na území města Sezemice.

Bohuslav Kopecký v. r.
starosta města

František Matúšů v. r.
místostarosta města

OZV č. 2/2006 byla vyvěšena na úřední desce dne 13.09.2006
OZV č. 2/2006 byla sejmuta z úřední desky dne 28.09.2006
OZV byla vydána na ZM dne 12.09.2006 a nabývá účinnosti dne 28.09.2006

