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O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 20. září 2001,
o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
Zastupitelstvo města Český Krumlov vydává podle § 10 c) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne 20. 9.
2001 tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje závazné podmínky
pro pořádání, průběh a ukončení veřejně
přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a dalších hudebních produkcí v rozsahu nutném k zajištění
veřejného pořádku na území města Český
Krumlov.
Článek 2
Vymezení pojmů
Veřejný pořádek je stav, který umožňuje
klidné a pokojné žití občanů i návštěvníků
města nejen ve dne, ale i v době nočního
klidu
Noční klid je časový úsek mezi 22.00 a
6.00 hodinou.
Veřejná hudební produkce je hudba živá
(například při zábavách, plesech, koncertech) i reprodukovaná, například z rádia,
televizoru, juke-boxu, CD přehrávače, magnetofonu, pokud je provozována v provozovnách k tomu určených a na veřejných prostranstvích.
Zvláštní režim je stav, kdy musí být v určité provozovně či na konkrétním prostranství
ukončeny veřejné hudební produkce do
22:00 hodin a v době nočního klidu nesmí
být provozovány. Současně v okolí probíhá
zvýšená kontrolní činnost strážníků městské
policie.

Článek 3
Závazné podmínky pro pořádání a průběh veřejných hudebních produkcí
V době nočního klidu mohou být veřejné
hudební produkce pořádány jen takovým
způsobem, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku. Za tím účelem jsou provozovatelé těchto produkcí zejména povinni zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem, a v případě koncentrace většího množství osob zajistit dostatečnou pořadatelskou službu.
Pokud budou stížnosti na porušování veřejného pořádku v určitém místě, rozhodne
rada města, po seznámení se s obsahem
podnětů občanů, o stanovení zvláštního režimu pro konkrétní provozovnu nebo veřejné
prostranství. Bude-li i nadále docházet k
narušování veřejného pořádku, je rada města oprávněna dle výsledku šetření městské
policie stanovit dobu, po kterou musí být v
době nočního klidu provozovna uzavřena
zcela.
Článek 4
Opatření rady města
Veškerá opatření prováděná radou města
k zajištění veřejného pořádku dle této vyhlášky jsou přijímána formou usnesení.
Článek 5
Platnost a účinnost
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášeni a účinnosti 16. 10. 2001.

Vyhláška města Český Krumlov č. 16/2001

Antonín Princ, v. r.
starosta
Miloš Michálek, v. r.
místostarosta

strana 2 / 2

