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OBEC ZÁJEZD 

 

Obecně závazná vyhláška 

obce Zájezd 
č. 1/2011, 

 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných  

sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných  

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku  
 

 

 

 Zastupitelstvo obce Zájezd se na svém zasedání dne 19.července 2011 usnesením č. 1 usneslo vydat 

v souladu s § 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:  

 

 
Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřující k 

ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních zvyklostí veřejného pořádku.  

 
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci 

nebo být v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdraví.  
 
(3) Pro účely této vyhlášky se veřejnosti přístupným sportovním a kulturním podnikem myslí 

takové sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték s živou i reprodukovanou 
hudbou, které mohou narušit veřejný pořádek.  

 

 (4) Veřejným pořádkem se rozumí souhrn pravidel chování na veřejnosti, vycházejících z práv-

ních norem i norem morálních a společenských, jejichž zachování je podle obecného přesvědčení v urči-

tém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití.  

 

 
Čl. 2 

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 

 
(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze 

provozovat v budovách k tomu určených kolaudačním rozhodnutím, popřípadě kolaudačním 
souhlasem pouze v době od 08,00 do 02,00 hodin.  

 
(2) Kulturní a sportovní podniky mimo budovy lze provozovat v době od 08,00 do 22,00 hodin. 
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Čl. 3 
Oznamovací povinnost 

 
Pořadatel podniku uvedeného v článku 2 této vyhlášky je povinen oznámit nejméně 14 dnů před 

jeho konáním Obecnímu úřadu Zájezd a to na formuláři, který je přílohou této vyhlášky: 
 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 podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho 
počátku a ukončení,  

c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,  
d) počet osob zajišťujících případnou pořadatelskou službu a způsob jejich označení,  
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, 

pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,  
f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat, a 

zároveň její souhlas s užitím tohoto prostoru k pořádání dané akce,  
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která 

nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,  
h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání kultur-

ních podniků1),  

i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární 

ochrany2).  
 

Čl.4 

Výjimky 
 
(1) Této vyhlášce nepodléhají podniky v souvislosti s vítáním Nového roku. 

 
(2) Zastupitelstvo obce Zájezd je oprávněno na základě písemné odůvodněné, předem 

doručené žádosti, udělit výjimku z ustanovení této vyhlášky. V žádosti musí být uveden žadatel o 
výjimku, místo, doba, zajištění pořadatelské služby a předmět výjimky. Žádost o výjimku na pořádání 
veřejné hudební produkce se podává nejméně ve lhůtě do 45ti dnů před jejím konáním na 
samostatném formuláři, který je totožný s formulářem uvedeným v čl.3 této vyhlášky, přičemž je 
rozšířen o odůvodnění žádosti o poskytnutí výjimky. Vyřízení žádosti se pořadateli oznamuje písemně 
nejpozději 5 dnů před konáním akce.  

 

Čl. 5 

Účinnost 
 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

……………………  ………………………… 

      Eva Čápová                                                                                Bc. Luboš Kratochvíl  

  místostarosta starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 
Příloha 

k vyhl

ášce 

1)§12zákona č.185/2001Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění  pozdějších předpisů.  
2) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
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č.1/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně taneč-

ních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku  

 

                    

 

 
                                                         ………………………………………… 
       razítko podatelny 

 

 

 

Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti  
 

dle článku 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukon-

čení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték ve venkovním 

prostoru k zajištění veřejného pořádku 

 

(Kulturní nebo sportovní akce, které se pravidelně opakují, se oznamují jen jedenkrát a pokud se nezmění některý 

z údajů uvedených v oznámení, zůstává v platnosti do konce daného kalendářního roku).  

 

 

1. JEDNORÁZOVÁ  - OPAKUJÍCÍ SE AKCE  (* nehodící se škrtněte) 

Pořadatel (fyzická/právnická osoba) 

 

Příjmení a jméno / název: …………………………………………………………………………… 

 

Datum narození / IČ: ………………………………………………………………………………… 

 

Adresa / Sídlo:  ……………………………………………………………… PSČ : ……………….. 

 

Odpovědný zástupce pořadatele (fyzická osoba) 

 

Přímení a jméno: ……………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození:  …………………………… ……….        Tel., fax: ……………………………….. 

 

Trvalé bydliště:  …………………………………………    PSČ: …………………………………... 

 

 

1. Akce jednorázová:    * 

 

Název:  ………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ akce: …………………………………… Datum konání akce: ………………………………… 

 

Začátek akce:  …………………… (hod)        Ukončení akce:   .. .........…………………….. (hod) 

(!!! v případě ukončení akce po stanovené době, vyplňte žádost o udělení výjimky !!!) 

 

Místo konání akce : ………………………………………………………………………………….. 
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2. Opakující se akce:    * 

 

Název:  ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dny konání (zakroužkujte) a doba konání (doplňte pod příslušný den): 

  Po          Út         St                 Čt             Pá          So Ne  

 

Od-do        ..………    …………        …………      …………      …………       ………..    ………. 

(!!! v případě ukončení akce po stanovené době, vyplňte žádost o udělení výjimky !!!) 

 

Období pořádání akce:  od …………………… do ……………….. (nejdéle po dobu jednoho roku)  

 

Název a adresa místa konání:  .............................................................................................................. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Souhlas vlastníka (uživatele) místa konání akce:   

(není-li jím sám)       

 

 

 

        razítko a podpis vlastníka místa 

 

 

 

Předpokládaný počet návštěvníků: …………………  Počet pořadatelů: …………………………. 

 

Souhlasím s výkonem činnosti odpovědného zástupce pořadatele výše uvedené kulturní (sportovní) akce a sou-

hlasím s využitím osobních údajů při zpracování oznámení a pro účely evidence na Obecním úřadu obce Zájezd. 

 

 

 

 

V ….............. dne :                   razítko a podpis pořadatele 

 

 

 

 

 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY ZE STANOVENÝCH ČASOVÝCH PODMÍNEK 

 

Akce konaná dne: …………………………………     Ukončení akce v …………………………(hod) 

 

Zdůvodnění:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………………..                                                                                                  

V …................. dne:                                                                                                   podpis 

 

 

/Vyplněný formulář zašlete poštou nebo elektronicky na adresu: Obecní úřad Zájezd, Zájezd 26, 27343 

p.Buštěhrad nebo podejte osobně na obecním úřadu / 
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UPOZORNĚNÍ NA VYBRANÉ PRÁVNÍ POVINNOSTI 

 

 

1. Pořadatel je povinen dodržovat hygienické limity hluku v souladu s obecně závaznými předpisy, přede-

vším zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

2. Pořadatel zodpovídá za plnění povinností ve vztahu k zákonu č. 121/2000 Sb. o právu autorském při 

užití hudebních děl a užití zaznamenaných výkonů umělců a zvukově anebo zvukově obrazových zázna-

mů výkonů umělců nebo jiných zvuků. 

3. V případě záboru veřejných komunikací (chodník, silnice, náměstí, parkoviště) vyplývají pro pořadatele 

povinnosti ze zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zejména povinnost získat rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikace (odbor dopravy magistrátu). 

4. Pokud pořadatel nedodrží skutečnosti uvedené v oznámení, dopustí se přestupku podle § 46/2  

      zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích s možnou pokutou až 30 000,- Kč, popř. jiného  

      správního deliktu podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s možnou pokutou až 200 000,- Kč. 

 

 

 

 


