Vyhláška č. 1/2017

Město Dačice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních
produkcí

Datum schválení:

21.06.2017

Číslo usnesení:

Datum platnosti:

23.06.2017

Datum účinnosti:

Datum pozbytí platnosti:
Ruší vyhlášku:
Mění vyhlášku:
Je měněna vyhláškou:

Zrušena vyhláškou:
2/2006

08.07.2017

Zastupitelstvo města Dačice se na svém zasedání dne 21.06.2017 usneslo vydat na základě
ust. § 10 písm. b), § 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)

Cílem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní
úpravou vytvořit podmínky pro zajištění veřejného pořádku a jeho dohledu ve městě
Dačice na těch úsecích, které jsou do jeho působnosti svěřeny (místní záležitosti).

2)

Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti pořadatelů veřejných hudebních produkcí
vyplývající z obecně závazné vyhlášky města Dačice o místních poplatcích.

3)

Činností, kterou by mohlo dojít k narušování veřejného pořádku ve městě Dačice, je
pořádání některých veřejných hudebních produkcí.
Článek 2
Vymezení pojmů

1)

Veřejnou hudební produkcí se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné
kulturní podniky, doprovázené živou anebo reprodukovanou hudbou, při kterých může
docházet k narušování klidného pokojného soužití občanů a návštěvníků města,
zejména nadměrným hlukem nebo vibracemi. Jedná se zejména o: taneční zábavy,
diskotéky, rockové či jiné koncerty a hudební festivaly, apod.

2)

Jednorázovou veřejnou hudební produkcí se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná
hudební produkce netrvající déle než 8 hodin. Za jednorázové veřejné hudební
produkce se pro účely této vyhlášky nepovažují veřejné hudební produkce konané na
stejném místě po dobu tří a více po sobě jdoucích kalendářních dnů, byť v průběhu
každého jednotlivého dne nepřekročí doba trvání veřejné hudební produkce 8 hodin.

3)

Pořadatelem se pro účely této vyhlášky rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je
za pořadatele označena v oznámení (článek 3) o pořádání veřejné hudební produkce.
Článek 3
Oznamovací povinnost

1)

Pořádání veřejné hudební produkce na území města Dačice je pořadatel povinen
oznámit Městskému úřadu Dačice nejméně 2 dny před jejím konáním.

2)

Pro oznámení dle odst. 1) může pořadatel využít formulář vydávaný Městským
úřadem Dačice.

3)

Opakující se veřejné hudební produkce může pořadatel oznámit hromadným
oznámením. Předem lze takto oznámit pouze produkce nejvýše na dobu jednoho
kalendářního roku. Oznámení je vždy nutné učinit před konáním první produkce,
ve lhůtách dle odst. 1).

4)

Oznamovací povinnosti podle odst. 1) nepodléhají:
a) veřejné hudební produkce, jejichž pořadatelem je město Dačice,
b) jednorázové veřejné hudební produkce.

5)

V oznámení dle odst. 1) pořadatel uvede:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště,
je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická
osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou
osobu jedná,
b) označení druhu veřejné hudební produkce, dobu a místo konání včetně údaje o
jejím počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem k osobní spolupráci s orgány veřejné moci,
f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má veřejná
hudební produkce konat.
Článek 4
Povinnosti pořadatelů veřejných hudebních produkcí

1)

Pořadatel je při pořádání veřejné hudební produkce povinen zajistit pořádek
pořadatelskou službou, způsobem odpovídajícím povaze a rozsahu veřejné hudební
produkce, nejméně však v počtu jeden pořadatel na 50 návštěvníků. Osoby
vykonávající pořadatelskou službu musí být po celou dobu trvání veřejné hudební
produkce označeny viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ o velikosti písma
minimálně 1,5 cm.

2)

Pořadatel je povinen dodržet stanovenou dobu konání veřejné hudební produkce
uvedenou v oznámení a včas ji ukončit.

3)

Pořadatel je povinen určit osobu pověřenou k osobní spolupráci s orgány veřejné
moci. V případě, že takovou osobu neurčí, považuje se za tuto osobu pořadatel.

4)

Osoba uvedená v odst. 3) je povinna být po celou dobu konání veřejné hudební
produkce přítomna na místě konání veřejné hudební produkce nebo v jejím
bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány veřejné moci. Tato osoba je
povinna poskytovat orgánům veřejné moci potřebnou součinnost a spolupráci k
zajišťování veřejného pořádku při konání veřejné hudební produkce.
Článek 5
Dohled

Dohled nad dodržováním povinností plynoucích z této vyhlášky provádí Městská policie
Dačice a pověření pracovníci Městského úřadu Dačice.
Článek 6
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1)

Veřejné hudební produkce oznámené před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.

2)

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o stanovení závazných
podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
z 22.02.2006.

3)

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ing. Karel Macků

Bc. Miloš Novák

starosta

místostarosta

Ing. Jiří Baštář
místostarosta

Vyvěšeno
Sejmuto

