Obecně závazná vyhláška č. 2/2006,
o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
Zastupitelstvo města Blatné se na svém zasedání dne 2.5.2006 usneslo vydat dle § 10
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
§ 84 odst. 2 písm. i) téhož zákona tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Účelem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní
úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku ve městě Blatná (dále jen město) na
úseku místních záležitostí, které jsou do jeho působnosti svěřeny.
Touto vyhláškou není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání.
Článek 2
Vymezení pojmů
1) Veřejný pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů
a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku,
zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
2) Veřejnými hudebními produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné
hudební produkce - jak živé, tak i reprodukované hudby - zejména taneční zábavy, plesy,
diskotéky, vystoupení estrádních umělců, artistů a lidové zábavy.
3) Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství 1) a veřejně přístupné stavby. Pokud je
veřejně přístupná hudební produkce pořádána uvnitř stavby, musí tato splňovat požadavky
vyplývající ze zvláštních předpisů.2)
4) Pořadatelem se pro účely této vyhlášky rozumí právnická nebo fyzická osoba, která se
takto označí v oznámení (Článek 4 odst. 1)
5) Noční klid je pro účely této vyhlášky čas od 22.00 hodin do 6.00 hodin
Článek 3
Časové omezení pořádání veřejných hudebních produkcí
1) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, lze veřejné hudební produkce ve městě pořádat jen
mimo dobu nočního klidu. (Článek 2 odst. 5)
Článek 4
Povinnosti pořadatele veřejné hudební produkce
1) Pořadatel je povinen oznámit pořádání veřejné hudební produkce na území města na
veřejně přístupných místech (Článek 2 odst. 3) oddělení kultury Městského úřadu v Blatné
(dále jen MěÚ) nejméně 5 kalendářních dnů před jejím konáním.
2) Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce dle odst. 1) předkládá pořadatel písemně
na příslušném formuláři (příloha č. 1 této vyhlášky) vydaném oddělením kultury MěÚ
3) Oznamovací povinnost se nevztahuje na veřejné hudební produkce:

a) pořádané městem nebo organizacemi městem zřízenými
b) pořádané církvemi
c) pořádané ve školách a školských zařízeních
d) při sportovních akcích ve sportovních zařízení
e) pořádané v objektu zámku č.p. 320, Blatná
4) Pořadatel je povinen zajistit pořádek při pořádání veřejné hudební produkce pořadatelskou
službou způsobem odpovídajícím povaze a rozsahu veřejné hudební produkce, nejméně však
v počtu jeden pořadatel na 50 návštěvníků. Osoby vykonávající pořadatelskou službu musí
být po celou dobu veřejné hudební produkce viditelně označeny nápisem „POŘADATEL“ o
velikosti písma minimálně 1,5 cm připevněným na rukávu nebo týmž nápisem o velikosti
písma minimálně 0,8 cm na vizitce na horní svrchní části oděvu.
5) Pořadatel je povinen zajistit, aby počet návštěvníků, který se veřejné hudební produkce
účastní, nepřesáhl stanovenou kapacitu. 3)
6) Pořadatel je povinen vytvořit strážníkům městské policie a pověřeným zaměstnancům
města Blatné podmínky pro řádný výkon kontroly nad průběhem veřejné hudební produkce.
Za tímto účelem je na požádání povinen zejména doložit oznámení veřejné hudební produkce
potvrzené oddělením kultury MěÚ, soubor neprodaných vstupenek, informaci o počtu
pořadatelů a další náležitosti.
Článek 5
Výjimky
1) Z ustanovení Článku 3 odst. 1 této vyhlášky může na písemnou žádost pořadatele
doplněnou o návrh opatření k zabezpečení veřejného pořádku udělit výjimku rada města.
a) na pořádání konkrétní akce
b) na určité časové období, je-li veřejná hudební produkce pravidelně opakována. Výjimku
nelze udělit na období delší než jeden rok.
2) Pořadatel podá písemnou žádost na příslušném formuláři (příloha č. 2 této vyhlášky)
vydaném oddělením kultury MěÚ v časovém předstihu minimálně 15 dnů před konáním
veřejné hudební produkce
3) Výjimku udělenou dle odst. 1 písm. b) rada města může v průběhu jejího trvání pořadateli
odejmout, je-li v době nočního klidu v souvislosti s pořádáním veřejné hudební produkce
narušován veřejný pořádek.
4) Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na veřejné hudební produkce pořádané městem
nebo organizacemi městem zřízenými
Článek 6
Kontrola a sankce
1) Dodržování této vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat strážníci městské policie a pověření
zaměstnanci města Blatné.
2) Jakékoli jednání v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno u fyzické osoby jako
přestupek, u právnické osoby a fyzické osoby, která je podnikatelem, jako správní delikt.
3) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů. 4)

Článek 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o stanovení závazných podmínek
k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí.
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Josef Hospergr
místostarosta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
např. vyhláška 137/98, o obecných technických požadavcích na výstavbu,
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, Nařízení kraje č. 3/2002,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
3)
např. dle § 51 vyhlášky 137/98, o obecných technických požadavcích na výstavbu
4)
např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
1)
2)

Vyvěšeno dne: _______________
Sejmuto dne: ________________

Příloha č. 1
Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce (dále jen produkce) na území města
Vyplní pořadatel a oznámení předloží 5 dnů před konáním produkce na oddělení
kultury MěÚ Blatná
Jméno a příjmení/obchodní firma/název:

________________________________________

Bydliště/sídlo:

______________________________________________

Identifikační číslo/telefon:

________________________/_____________________

Číslo účtu/kód banky:

______________________________________________

Jméno a příjmení osob/y/ odpovědné
za zajištění požární hlídky*), razítko _____________________________________________
Jméno a příjmení osoby odpovědné
za zajištění pořadatelské služby
______________________________________________
Druh produkce:

______________________________________________

Název souboru:

______________________________________________

Datum a místo konání produkce:

______________________________________________

Začátek a konec produkce:

_____________________/________________________

Vstupné _________________ Kč

Počet předložených vstupenek k označení: ___________

Tombola

Žádost o výjimku

ANO

NE

ANO

NE

Pořadatel produkce prohlašuje, že je seznámen s obecně závaznou vyhláškou města
č. 2/2006 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí,
vyhláškou č. 7/2008 o místních poplatcích a vyhláškou č. 3/2008 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností
V _______________ dne: ______________

______________________
Podpis a razítko pořadatele

__________________________________________________
Oznámení předáno oddělení kultury dne:_________________

č.j.: _______________

Předložené bloky vstupenek označeny čísly: _____________________________________
V Blatné dne : __________________

_______________________________
Podpis a razítko oddělení kultury

*) (nad 200 návštěvníků-viz.§3 písm.e) vyhl. 137/98)
Příloha č. 2
Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Blatná o zajištění veřejného
pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen produkce)
Vyplní pořadatel a žádost předloží 15 dnů před konáním produkce oddělení kultury
MěÚ Blatná
Jméno a příjmení/obchodní firma/název:

________________________________________

Bydliště/sídlo:

______________________________________________

Název souboru:

______________________________________________

Datum a místo konání:

______________________________________________

Začátek a konec produkce:

_______________________/______________________

Žádost o udělení výjimky na dobu od 22.00 hodin do 24 hodin dne _____________________
a od 0.00 hodin do _________________ hodin dne ______________________
nebo období od ______________________ do _________________________ pravidelně ve
dnech _____________________________________________________________________
Návrh opatření k zabezpečení veřejného pořádku: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Datum: _______________________

__________________________________
Podpis žadatele a razítko

__________________________________________________
Žádost projednala rada města Blatné dne: _________________________________________
výjimku

udělila

neudělila

Žádost předána oddělení kultury dne: _______________________
Pořadatel převzal dne : _____________________

č.j.: ________________

____________________________
podpis a razítko pořadatele

