Obecně závazná vyhláška města Blovice č. 8 /2010
Kterou se stanoví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku
Město Blovice, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2010 vydává podle
ustanovení § 10 písm. 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“)

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Povinnosti stanovené touto vyhláškou se vztahují na fyzické a právnické osoby
pořádající na území města Blovice (dále jen „město“) veřejně přístupné sportovní
podniky, kulturní podniky, taneční zábavy a diskotéky (dále jen „akce“).
(2) Veřejným pořádkem se pro účely této vyhlášky rozumí vyvážený stav společenských
vztahů respektující klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků města a zajišťující
jejich právo na soukromí, ochranu zdraví, ochranu majetku a příznivé životní
prostředí.

Čl. 2
Předmět a účel vyhlášky
Předmětem vyhlášky je stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných akcí, které se konají na území města, a to v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku.

Čl. 3
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí
(1) Akce na území města je možno pořádat celoročně, a to v době od 06:00 hod. do 22:00
hodin bez žádosti o udělení výjimky.
(2) Pořadatel akce, která se koná na území města s dobou ukončení překračující 22:00
hodin, je povinen písemně nebo datovou zprávou v digitální podobě oznámit konání
akce Městskému úřadu Blovice, a to nejdříve tři měsíce a nejpozději do čtrnácti dnů
před termínem pořádání akce. U pravidelně se opakujících akcí je možno učinit jedno
oznámení na období šesti měsíců.

(3) Oznámení o konání akce musí obsahovat:
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 akce (opakující se akce), dobu a místo konání včetně údaje o jejím
počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků této akce,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné moci,
pokud pořadatel akce tuto osobu určí,
f) údaje o osobách, které poskytli k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat,
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa,
která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených akcí,
h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vznikajícími při pořádání
akce,
i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární
ochrany.
(4) V průběhu konání akce je pořadatel povinen umožnit osobám pověřeným městem
Blovice kontrolou plnění podmínek stanovených touto vyhláškou volný vstup do
prostorů nebo na pozemky, kde se akce koná.

Čl. 4
Výjimky
(1) Tato vyhláška se nevztahuje na akce konané dne 31. prosince. V tento den se akce na
území města mohou konat i po 22:00, popř. až do ranních hodin následujícího dne.
(2) Rada města Blovice (dále jen „rada“) může v mimořádných případech udělit výjimku
ze stanovených časových omezení a povolit i jinou dobu ukončení akce, tj. po 22.00
hod. Pořadatel akce o výjimku požádá písemně současně s oznámením ve stejných
lhůtách. Při udělení výjimky může rada pořadateli stanovit i další doplňující podmínky
směřující k zajištění veřejného pořádku.

Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…..……………………....
Jan Poduška, starosta

…………………………….
Jana Alexyová. místostarosta

