Město Starý Plzenec
Č.j.: 1734/2015/MěÚSP/SEK
Dne: 15.06.2015

V y h l á š k a č. 1/2015
Zastupitelstvo města Starého Plzence vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h)
podle ustanovení § 10 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték
a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
Čl. I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Povinnosti stanovené touto vyhláškou se vztahují na fyzické a právnické osoby pořádající
na území města Starého Plzence (dále jen „město“) taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní
podniky (dále jen „akce“).
(2) Veřejným pořádkem se pro účely této vyhlášky rozumí vyvážený stav společenských
vztahů respektující klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků města a zajišťující jejich
právo na soukromí, ochranu zdraví, ochranu majetku a příznivé životní prostředí.

Čl. II
PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI
PŘÍSTUPNÝCH TANEČNÍCH ZÁBAV, DISKOTÉK A JINÝCH KULTURNÍCH
PODNIKŮ
(1) Akce lze na území města provozovat v období od 1. června do 30. září v době od 6.00 do
24.00 hodin, v ostatních měsících v době od 6.00 do 22.00 hodin.
(2) Pořadatel akce je povinen konání akce oznámit městskému úřadu, a to nejdříve tři měsíce
a nejpozději do čtrnácti dnů před termínem pořádání akce. U akcí pravidelně se opakujících je
možné učinit jedno oznámení na období šesti měsíců.
(3) Oznámení o pořádání akce musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a kontaktní adresu pořadatele akce nebo jeho
název, sídlo a identifikační číslo,
b) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem pořadatele, je-li jím právnická osoba,
c) označení druhu akce,
d) místo konání akce,

e) datum konání akce, její začátek a konec,
f) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
g) počet členů pořadatelské služby.
V případě konání akce v prostorách nebo na pozemcích, které nejsou vlastnictvím města, se
k oznámení přikládá souhlas jejich vlastníka, není-li jím pořadatel sám.
(4) Pořadatel je povinen zajistit po celou dobu konání akce přítomnost pořadatelské služby
sestávající z osob starších osmnácti let v dostatečném počtu podle charakteru pořádané akce.
Členové pořadatelské služby musí být označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“
nebo „Pořadatel“.
(5) Tato vyhláška se nevztahuje na akce konané dne 31. prosince a 1. ledna.

Čl. III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Rada města může v mimořádných případech udělit výjimku ze stanovených časových
ustanovení a povolit i jinou dobu ukončení akce. Žádost o udělení výjimky se podává
městskému úřadu stejným způsobem jako oznámení akce podle ustanovení čl. II odst. 2.
(2) Rada města může udělenou výjimku v době jejího trvání odejmout, dochází-li průběhem
akce k narušování veřejného pořádku.
(3) Porušení ustanovení této vyhlášky se posuzuje a postihuje jako přestupek či správní delikt
podle zvláštních právních předpisů1).
(4) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města č. 1/2007 o
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav,
diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, ze dne 10. prosince 2007.
(5) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2015.

Bc. Vlasta Doláková, v.r.
starostka

Bc. Václav Vajshajtl, v.r.
místostarosta

____________________________________________________________________________________________________

1) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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