OBEC NIVNICE
Obecně závazná vyhláška Obce Nivnice č. 2/2007
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o stanovení závazných podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků
Zastupitelstvo Obce Nivnice se na svém zasedání dne 12. října 2007
usnesením č. 4.2./VIII-Z/2007 usneslo na základě § 10 písm. a) a b)
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve
znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.
Úvodní ustanovení
Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky a její působnost
1. Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku a stanoví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků na území obce Nivnice.
Článek 2
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. Veřejným pořádkem je situace, která umožňuje klidné a pokojné soužití občanů, při kterém
nedochází k porušování zákonů ani jiných právních předpisů včetně obecně závazných
vyhlášek obce.
3. Veřejnosti přístupný kulturní podnik ( dále jen „veřejný kulturní podnik“) se pro účely
vyhlášky rozumí zejména veřejně přístupné taneční zábavy, diskotéky, živé provádění
hudebních a tanečních produkcí, plesy, vystoupení estrádních umělců a artistů a koncertů.
4. Pořadatelem veřejného kulturního podniku ( dále jen „pořadatel“) se pro potřeby této
vyhlášky rozumí fyzická a právnická osoba, která svým jménem veřejný kulturní podnik
organizuje a řídí.
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5. Odpovědným zástupcem pořadatele je fyzická osoba zastupující pořadatele v místě konání
veřejného kulturního podniku.
6. Pořadatelskou službou se rozumí regulace chování návštěvníků směřující k zajištění
řádného průběhu veřejného kulturního podniku.
7. Veřejnou hudební produkcí se rozumí veřejné provozování hudebního díla s textem nebo
bez textu v živé či reprodukované podobě.
8. Noční klid je pro účely této vyhlášky čas od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Část II.
Záležitosti veřejného pořádku
Článek 3
Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
1.Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) pořádání veřejných hudebních produkcí ( taneční zábavy, plesy, diskotéky ),
b) nabízení sexuálních služeb.
2. Nabízení sexuálních služeb je zakázáno na všech veřejných prostranstvích.
3. Veřejnou hudební produkci lze pořádat v době od 06:00 hod. do 22:00 hod., tedy mimo
dobu nočního klidu.
Článek 4
Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejného kulturního podniku
1. Při pořádání veřejného kulturního podniku je pořadatel povinen nejpozději 5 dnů před jeho
konáním písemně oznámit svůj záměr Obecnímu úřadu v Nivnici na tiskopise, který je
přílohou této vyhlášky.
2. V písemném oznámení musí být uvedeno:
a) přesné označení druhu veřejného kulturního podniku,
b) místo a čas konání veřejného kulturního podniku,
c) označení pořadatele,
d) adresa bydliště (sídla) pořadatele,
e) označení odpovědného zástupce pořadatele,
f) předpokládaný počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
g) předpokládaný počet osob, které se veřejného kulturního podniku zúčastní.
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3. Pořadatel veřejného kulturního podniku je povinen vytvořit orgánům obce Nivnice
podmínky pro řádný výkon kontroly.
4. Pořadatel veřejného kulturního podniku, který se má konat mimo budovu je, kromě výše
uvedeného, dále povinen:
a) zaplatit místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle příslušné obecně závazné
vyhlášky obce Nivnice o místních poplatcích,
b) oznámit Obecnímu úřadu v Nivnici nejpozději 5 dnů před jeho konáním způsob zajištění
obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 1),
c) oznámit Obecnímu úřadu v Nivnici nejpozději 5 dnů před jeho konáním 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,
d) oznámit Obecnímu úřadu v Nivnici nejpozději 5 dnů před jeho konáním způsob zajištění
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany 2).
5. Veřejný kulturní podnik, který se pravidelně opakuje, se oznamuje jen jedenkrát a pokud se
doba, dny, místo jeho konání nebo pořadatel či odpovědný zástupce pořadatele nezmění platí
toto oznámení po celé období, ve kterém jsou pořádány, nejdéle však po dobu jednoho roku.
6. Pořadatel nebo odpovědný zástupce pořadatele veřejného kulturního podniku je povinen
být přítomen v místě konání po celou dobu trvání veřejného kulturního podniku.
7. Lunapark a cirkus nejsou pro účely této obecně závazné vyhlášky považovány za veřejný
kulturní podnik.
Článek 5
Výjimky
1. Výjimku z ustanovení čl. 3 odst. 3 této vyhlášky může na písemnou žádost udělit Rada
obce Nivnice. Žadatel předloží písemnou žádost, která musí obsahovat údaje stanovené v čl.
4, bodu 2 této obecně závazné vyhlášky.
2. Výjimku lze udělit pouze:
a) na pořádání konkrétní akce,
b) na určité časové období, je-li akce pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující
jeden rok.
3. Rada obce Nivnice může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním
určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.
4. Rada obce může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout narušuje-li činnost
v době nočního klidu veřejný pořádek.
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Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 2. listopadu 2007.

........................................................
Ing. Jiří Bršlica, starosta

..............................................................
Ing. Marie Kománková, místostarostka

1)

§ 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě
§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o
požární ochraně.
2)

Vyvěšeno: 17. října 2007
Sejmuto: 2. listopadu 2007
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