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PRAVIDLA PRO PROVOZOVÁNÍ POULI ČNÍ UMĚLECKÉ VE ŘEJNÉ PRODUKCE 
DLE OBECNĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 
 
 
Pouliční umělecká veřejná produkce je ve městě Český Krumlov je upravena: 
 

A. Obecně závaznou vyhláškou o provozování pouliční umělecké veřejné produkce, která 
byla schválena usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov ze dne 23. 6. 2016, 
č. 0058/ZM3/2016. 

 
B. Při  provozování pouliční umělecké veřejné produkce se musí provozovatel řídit nejen 

ustanoveními, která jsou uvedena v této obecně závazné vyhlášce, ale i dalšími  
obecně závaznými právními předpisy. Omezení plynoucí z jiných závazných právních 
předpisů nejsou v obecně závazné vyhlášce uvedena. Obecně platí, že úprava 
provedená obecně závazným předpisem obce nemá a nesmí nahrazovat a zdvojovat 
právní úpravu provedenou jinými obecně závaznými předpisy.   

 
C. Provozovatel pouliční umělecké veřejné produkce se tedy musí řídit i jinými právními 

předpisy, v daném případě se jedná zejména o: 
 

a. zákon č. 13/1994 Sb., o pozemních komunikacích, 
b. zákon 258//2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
c. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, 
d. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
e. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, aj. 

 
D. V následující části jsou uvedeny takové činnosti, resp. zákaz takových činností, které 

nejsou přímo uvedeny v obecně závazné vyhlášce, ale jejichž zákaz nebo dodržování  
plyne z obecně závazných právních předpisů, zejména těch, které jsou uvedeny  
v bodě C): 

 
1. akustické produkce budou provozovány s přiměřenou mírou hlasitosti, která nebude 

obtěžovat okolí (týká se zejm. hlasitých hudebních nástrojů, bicích a perkusních 
nástrojů a použití zesilovacích zařízení – C b) c), 

 
2. při provozování pouliční umělecké veřejné produkce bude zachován volný průchozí 

profil chodníku či komunikace – C a), 
 

3. hudební nástroje a jiné předměty sloužící k výkonu pouliční umělecké veřejné 
produkce mohou být na pozemní komunikaci umístěny pouze po dobu provozování 
pouliční umělecké veřejné produkce, po jejím ukončení musí být tyto předměty z 
pozemní komunikace odstraněny – C a), 

 
4. při porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky nebo jiného obecně závazného 

předpisu je provozovatel pouliční umělecké produkce, na základě výzvy Městské 
policie Český Krumlov, povinen okamžitě ukončit produkci – C d) e). 
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E.   Dohled nad dodržováním ustanovení uvedených v obecně závazné vyhlášce je svěřen      
Městské policii Český Krumlov a jejich porušení je postihováno podle zvláštního 
právního předpisu (čl. 5, odst. 1, 2 ). 

 
Zvláštním předpisem je zákon o č. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který v § 46 odst. 2 a 3 
uvádí, že přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností 
stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich 
samostatné působnosti.  Za tento přestupek lze uložit pokutu do 30 000 Kč a i uložit zákaz 
pobytu. 

 
Městská policie v případě porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou 
může oznámit spáchání přestupku příslušnému orgánu (Odbor vnitřních věcí Městského 
úřadu Český Krumlov) nebo za podmínek  a do výše (5 000 Kč) stanovených zákonem o 
přestupcích uložit přímo na místě pokutu v blokovém řízení  (§ 13, § 84, § 86, písm. d, 
bod 1, § zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) 
 
 
Zpracoval: JUDr. Karel Laczkó 
Český Krumlov, 23. 6. 2016 

 


