OZV č. 2/2003
kterou se stanoví konec veřejné produkce hudby a provozní doby některých provozoven na
území obce Újezd

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003
obce Újezd
kterou se stanoví konec veřejné produkce hudby a provozní doby
některých provozoven na území obce Újezd

Zastupitelstvo Obce Újezd podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, schválilo na
svém veřejném zasedání dne 20. března 2003 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Obecná ustanovení
Cílem této vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou
zabezpečit ochranu před hlukem a vibracemi a stanovit konec veřejné venkovní produkce
hudby a provozní doby venkovních hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven
služeb, jejichž produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů.

Článek II.
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se základní pojmy vymezují takto:
a) noční klid: nočním klidem se rozumí doba od 22:00 hod do 6:00 hodin následujícího dne,
b) veřejná prostranství: veřejným prostranstvím jsou zejména silnice, místní komunikace (tzn.
včetně chodníků), hřiště a veřejná zeleň, víceúčelový areál v Újezdě, víceúčelový
areál v Rybníčku, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

Článek III.
Omezující opatření
1. Omezující opatření k zabezpečení ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací a
konec veřejné venkovní produkce hudby a provozní doby venkovních hostinských
provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, jejichž produkcí nebo provozem dochází
k neúměrnému obtěžování občanů spočívá ve vymezení:
a) místa,
b) času.

2. Místem pro stanovení konce veřejné venkovní produkce hudby a provozní doby
venkovních hostinských provozoven je celé území obce Újezda a jeho částí.
3. Časem, na který se vztahuje zákaz činností, které jsou zdrojem hluku je doba nočního klidu.
4. Na místech uvedených v čl. III. odst. 2 nejsou v době uvedené v čl. III. odst. 3 povoleny
veřejné venkovní produkce v podobě živé nebo reprodukované hudby a provoz venkovních
hostinských provozoven, zejména předzahrádek, restauračních kiosků a venkovních posezení.

IV.
Výjimky
1. Výjimky z ustanovení čl. III. odst. 2 a 3 uděluje majitelům, případně provozovatelům
zařízení na základě žádosti kulturní výbor ustavený zastupitelstvem obce.
2. Výjimku lze udělit jednorázově nebo na určité časové období, je-li činnost pravidelně
opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok.
3. Žadatel o výjimku uvede v žádosti:
a) přesné označení činnosti, dobu a místo konání, pořadatele, druh hudební produkce a jejího
provozovatele,
b) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
c) osobu odpovědnou za zajištění pořadatelské služby.
4. Výbor kulturní může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých
doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.
5. Výbor kulturní může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, nejsou-li
dodržovány podmínky pro udělení výjimky nebo narušuje-li činnost v době nočního klidu
veřejný pořádek.
6. Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané obcí nebo organizacemi jím k
pořádaní těchto akcí zřízenými.

V.
Kontrola
Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky vykonává kontrolní výbor.

VI.
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout jako
přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižený dle zvláštních předpisů nebo o trestný čin.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Uplatněním této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými
předpisy.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

___________________________ ___________________________
Mgr. Martina Byzovová Jan Fic
místostarostka obce starosta obce
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