
OBEC KATE INICE

Obecn  závazná vyhlá ka
Obce Kate inice

. 2/2011

k zabezpe ení místních zále itostí ve ejného po ádku a o stanovení
podmínek pro po ádání, pr h a ukon ení ve ejnosti p ístupných
sportovních a kulturních podnik , v etn  tane ních zábav a diskoték a
jiných kulturních podnik  v rozsahu nezbytném k zaji ní ve ejného
po ádku

     Zastupitelstvo obce Kate inice se na svém zasedání dne 23.2.2011 usnesením . 4 usneslo
vydat na základ  ust. § 10 písm. a),b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis ,  tuto obecn  závaznou vyhlá ku:

l. 1
Základní ustanovení

Tato vyhlá ka ukládá povinnosti:
1.1 k zabezpe ení místních zále itostí ve ejného po ádku
1.2 pro po ádání, pr h a ukon ení ve ejnosti p ístupných sportovních a kulturních podnik

l. 2
Vymezení inností, které by mohly naru it ve ejný po ádek v obci nebo být v rozporu

s dobrými mravy, ochranou bezpe nosti, zdraví a majetku

inností, která by mohla naru it ve ejný po ádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpe nosti, zdraví a majetku, je
2.1 ru ení no ního klidu v obci
2.2 u ívání stroj  a za ízení zp sobujících hluk

l. 3
Zákaz inností, které by mohly naru it ve ejný po ádek v obci nebo být v rozporu

s dobrými mravy, ochranou bezpe nosti, zdraví a majetku

3.1 No ní klid je stanoven na dobu od 22.00 hod. do 6.00 hod. V tomto ase platí zákaz
inností, které by mohly naru it ve ejný po ádek, tj.povinností ka dého ob ana je

zejména zachovat klid a omezit hlu né projevy a ostatní innosti,které by mohly ru it
no ní klid v obci.
Ka dý je povinen zdr et se o ned lích v dob  do 8.00 hod. a po 12.00 hod. ve kerých
prací spojených s u íváním za ízení a stroj  zp sobujících hluk, nap . seka ek na
trávu, cirkulárek, motorových pil, k ovino ez  apod. Ve státem uznaných dnech
pracovního klidu platí zákaz t chto prací po celý den, tj. i v dob  od 8.00 hod. do
12.00 hod.
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l. 4
Podmínky pro po ádání, pr h a ukon ení ve ejnosti p ístupných sportovních a

kulturních podnik ,  v etn  tane ních zábav a diskoték a jiných kulturních podnik

1) Ve ejnosti p ístupné sportovní a kulturní podniky,v etn  tane ních zábav a diskoték a
jiných kulturních podnik , lze provozovat ve vnit ních prostorách v dob  od 08.00 hod.
do 02.00 hod. následujícího dne.

2) Ve ejnosti p ístupné sportovní a kulturní podniky, v etn   tane ních zábav a diskoték
a jiných kulturních podnik , lze provozovat ve venkovních prostorách v dob  od 08.00
hod. do 01.00 hod. následujícího dne.

3) etnost konání kulturních podnik , v etn  tane ních zábav a diskoték a jiných
kulturních podnik  po ádaných ve stejných prostorách je maximáln  jedenkrát za trnáct
dní.

l. 5
Oznamovací povinnost

1) Po adatel kulturních podnik , v etn  tane ních zábav a diskoték a jiných kulturních
podnik , je povinen doru it ohlá ení na Obecní ú ad Kate inice, na formulá i, který
tvo í p ílohu . 1 této vyhlá ky, nejmén  5 pracovních dn  p ed jejím konáním.
Ohlá ení musí obsahovat:

a) jméno a p íjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo po adatele produkce,
telefonické spojení, na kterém bude po dobu trvání produkce dosa itelný,

b) ozna ení druhu produkce, datum konání produkce, po átek a konec produkce,
místo konání,

c) edpokládaný po et osob, které se produkce zú astní,
d)  dostate ný po et osob zaji ujících po adatelskou slu bu a zp sob jejich
ozna ení.

2) Po adatel je povinen zajistit, aby osoby zaji ující po adatelskou slu bu byly ádn  a
viditeln  ozna eny a aby byly p ítomny po dobu celého konání produkce.

3) Po adatel je povinen zajistit po ukon ení kulturních podnik , v etn  tane ních zábav a
diskoték a jiných kulturních podnik (dále jen „akce“), úklid v ech prostor ,ve kterých
se akce konala.
U akcí konaných ve venkovních prostorách bude úklid zaji n do 10,00 hod.
následujícího dne .
U akcí konaných ve vnit ních prostorách bude termín úklidu specifikován v p íloze .1
této vyhlá ky.

Dále je po adatel povinen zajistit po dobu trvání akce protipo ární  hlídku, pokud
edpokládaný po et osob, které se akce zú astní, je 200 osob a více. *1)

l. 6
Výjimky

1) Starosta je oprávn n na základ  písemné ádosti, která tvo í p ílohu . 2 této vyhlá ky,
ud lit výjimku z konkrétního ustanovení této vyhlá ky.
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2) ádost o výjimku musí být doru ena starostovi nejmén  3 pracovní dny p ed konáním
akce.

l. 7
Sankce

     Poru ení povinností stanovených touto vyhlá kou lze postihovat jako p estupek *2)  nebo
jiný správní delikt *3), nejde-li o trestný in.

l. 8
innost

     Tato obecn  závazná vyhlá ka nabývá ú innosti 15. dnem po dni jejího vyhlá ení.

………………………………..    …………………………………….........
            Radek Novák       Vladimír Londin
                  starosta               místostarosta

Vyv eno na ú ední desce dne: 7. 3. 2011

Sejmuto z ú ední desky dne :

ílohy:
íloha .1 – Ohlá ení kulturních podnik , v etn  tane ních zábav a diskoték
íloha .2 – ádost o výjimku podle l. 6 obecn  závazné vyhlá ky obce Kate ince .2/2011

*1) Zákon . 133/1985 Sb. o po ární ochran  ve zn ní pozd ích p edpis
*2) § 46 odst. 2 zák. . 200/90 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd ích p edpis
*3) § 58 a § 59 zák. . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd ích p edpis
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