
Obec Chotusice 

Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 4/2016, 

kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

 

Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 20.9.2016 usnesením č. 

68/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a b) ustanovení § 84 odst. 

2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Předmět obecně závazné vyhlášky 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je v rámci zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku, stanovit podmínky pro pořádání veřejně 

přístupných kulturních, sportovních a jiných společenských akcí v rozsahu 

nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 

 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na území obce, se pro účely této 

vyhlášky rozumí pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků 

včetně jiných společenských akcí spojených zejména s hudební produkcí živé nebo 

reprodukované hudby na veřejném prostranství a na dalších veřejných 

přístupných místech (dále jen „podnik“). 

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 

zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

k obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1) 

 

Čl. 3 

Podmínky pro pořádání podniku 

Podniky uvedené v čl. 2 odst. 1 lze pořádat na území obce za následujících podmínek: 

a) Organizátor podniku oznámí konání akce Obecnímu úřadu Chotusice, a to 

nejpozději 7 dnů před jeho konáním. V oznámení musí být uvedeno: 

 Jméno, příjmení, bydliště (je-li organizátorem podniku fyzická osoba), název 

a sídlo (je-li organizátorem podniku právnická osoba), včetně označení 

fyzické osoby oprávněné za ni jednat, 

 Označení druhu podniku, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku 

a ukončení, 

 Předpokládaný počet účastníků tohoto podniku, 



 Počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení, 

 Údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci 

s orgánem veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí, 

 Označení vlastníka nemovitosti, kde se má podnik konat, doložený jeho 

písemným souhlasem s konáním podniku, 

 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, 

 Způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklých při 

pořádání akce1), 

 Způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 

v oblasti požární ochrany2). 

b) Organizátor podniku je povinen řádně zajistit pořadatelskou službu, tj. zajistit 

dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení 

pokojného průběhu a ukončení akce. 

c) Organizátor podniku je povinen zajistit úklid místa konání podniku, je-li 

místem konání podniku veřejné prostranství, a to nejpozději do konce dne 

následujícího po skončení podniku. 

d) Podnik je možné konat pouze na veřejném prostranství k tomuto účelu 

vhodném na základě předchozího souhlasu vlastníka. 

 

Čl. 4. 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

    

Milan Linhart      Bc. Ludmila Zimová Lehetová 

místostarosta      starostka 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.9.2016 

Sejmuto z úřední desky dne: 7.10.2016 

_____________________________________ 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

2) § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 


