Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
obce Dymokury
o ochraně nočního klidu a k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Dymokury se na svém zasedání dne 8.4.2013 usneslo číslem
usnesení 5/2013/6 vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška reguluje některé činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Tato vyhláška směřuje k ochraně před následnými škodami a újmami způsobenými
narušováním veřejného pořádku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu chráněném obcí jako
územním samosprávným celkem.
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí jako
stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých
podmínek pro život v obci.
2. Pro účely této vyhlášky se rozumí:
- dobou nočního klidu jsou tyto časové úseky
od 00:00 hodin do 06:00 hodin každého dne
od 22:00 hodin do 24:00 hodin každého dne s výjimkou dnů, po nichž následuje sobota,
neděle, státní svátek či ostatní svátek 1)
- rušením nočního klidu je činnost, která narušuje nebo je v době nočního klidu způsobilá
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
- hudební produkcí jakákoliv produkce hudby, včetně reprodukované, a to jak v rámci
provozování restaurací, barů, heren, diskoték či jiných zařízení, tak v rámci jednorázových
kulturních, společenských, sportovních či jiných akcí.
- předzahrádkou ta část provozovny restauračního či obdobného zařízení, která se
nachází mimo vnitřní uzavřený prostor budovy.
Článek 2
Ochrana nočního klidu
1. V době nočního klidu je každý povinen zdržet se rušení nočního klidu; je povinen chovat
se tak, aby svým jednáním nerušil ostatní.
2. Provozovatelé restauračních a obdobných zařízení, kteří provozují hostinskou činnost i
mimo uzavřené prostory provozovny, tzv. předzahrádky, jsou povinni neprovozovat tyto
předzahrádky v době nočního klidu. Dále jsou povinni tyto předzahrádky v době nočního
klidu zabezpečit způsobem znemožňujícím jejich používání.

Článek 3
Povinnosti vážící se k pořádání veřejnosti přístupných hudebních produkcí
a výjimky z nich
1. V rámci ochrany před rušením nočního klidu se stanoví tyto podmínky pro pořádání
hudebních produkcí.
1.1. Veřejnosti přístupnou hudební produkci lze ve vnitřních uzavřených prostorách
budovy, které nejsou zkolaudovány pro provoz spojený s hudební produkcí, provozovat:
a) ve dnech předcházejících státem uznanému dnu pracovního klidu, v pátek a v sobotu
pouze v době od 6:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne
b) v ostatní dny pouze v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
1.2. Veřejnosti přístupnou hudební produkci lze mimo vnitřní uzavřené prostory budov
provozovat:
a) ve dnech předcházejících státem uznanému dnu pracovního klidu, v pátek a v sobotu
pouze v době od 6:00 hodin do 24:00 hodin
b) v ostatní dny pouze v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
1.3. V ostatní časy jsou hudební produkce na území obce Dymokury zakázány.
Výjimky
2. V rámci ochrany před rušením nočního klidu se stanoví tyto výjimky pro pořádání
hudebních produkcí.
2.1. Zákaz dle čl. 3/1/1.3 se nevztahuje na takovou hudební produkci, u níž budou splněny
tyto další předpoklady:
a) provozovatel/pořadatel hudební produkci řádně ohlásí podle následujících ustanovení
této vyhlášky, a to nejméně 30 dnů před konáním akce anebo starostovi obce 7 dní
předem před hudební produkci,
b) starosta obce Dymokury nevysloví s konáním této hudební produkce v době nočního
klidu nesouhlas,
c) provozovatel/pořadatel hudební produkce splní případné další závazné podmínky
stanovené starostou obce Dymokury v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku.
2.2. Ohlášení musí obsahovat:
a) název a popis akce,
b) dobu a místo konání,
c) identifikaci provozovatele/pořadatele akce spojené s hudební produkcí či samotné
hudební produkce,
d) identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořádku při této akci, její podpis,
e) označení a popis hudební produkce, dobu a místo konání, počátek a konec,
f) předpokládaný počet účastníků / návštěvníků,
g) počet členů pořadatelské služby, příp. jakým způsobem bude zajištěn pořádek na akci,
h) údaje o použitém zvukově-technickém zařízení a o protihlukových opatřeních.
2.3. Ohlášení v podobě uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky se podává písemně na
podatelnu či elektronickou podatelnu úřadu nebo na adresu Obec Dymokury,
Revoluční 97, Dymokury, 28901.

Článek 4
Obecná výjimka
Omezení stanovená touto vyhláškou se nevztahují na oslavu Nového roku v době od 22:00
dne 31.12. kalendářního roku do 02:00 následujícího dne.
Článek 5
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako
přestupek2) nebo jiný správní delikt3).
Článek 6
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 10.4.2013 na základě ustanovení
odstavce 2 § 12 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Mgr. Pavel Ambrož, v.r.
Starosta

Mgr. František Kuneš, v.r.
Místostarosta

_________________________________________________________________________
1) zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
3) § 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013
Ohlášení o pořádání veřejnosti přístupné hudební produkce v době nočního klidu,
podle článku 3 obecně závazné vyhlášky obce Dymokury č. 1/2013
1. Druh, název, popis:
2. Datum, doba konání (od – do), místo konání:

3. Pořadatel:
Jméno/název:

Bydliště/sídlo:

Datum narození /IČ:
Telefon:
4. Odpovědný zástupce pořadatele:
Jméno, příjmení
Bydliště:
Datum narození:
Telefon pevný/mobilní:
Souhlasím s výkonem činnosti odpovědného zástupce pořadatele výše uvedené akce
spojené s hudební produkcí v době nočního klidu
Datum:

Podpis:

5. Předpokládaný počet osob vykonávajících pořadatelskou službu a způsob jejich označení:
(visačka, páska na rukávu atp.)
6. Předpokládaný počet návštěvníků:
7. Údaje o použitém zvukově-technickém zařízení a o protihlukových opatřeních:

V ……………………….. dne ……………….
Podpis (event. razítko):

