OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE
SULIMOV . 2/2003

O ve ejném po ádku

Zastupitelstvo obce Sulimova schválilo dne 26. 9. 2003 podle ustanovení § 10 zákona
.128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s ustanovením § 35 a § 84
odst.2 písm. i) téhož zákona, tuto obecn závaznou vyhlášku.
l. 1
Úvodní ustanovení
Ú elem této obecn závazné vyhlášky je stanovení omezujících opat ení k zabezpe ení
místních záležitostí ve ejného po ádku a pro po ádání ve ejných hudebních produkcí, v etn
tane ních zábav a diskoték na území obce Sulimov.

l. 2
Vymezení pojm
Pro ú ely této obecn závazné vyhlášky se rozumí:
1) Ve ejným po ádkem je stav, který umož uje klidné a pokojné soužití ob an i
návšt vník obce a realizaci jejich práv v oblasti ochrany zdraví a práva na p íznivé životní
prost edí.
2) Narušením ve ejného po ádku je jednání, které není v ur itém míst a ase obvyklé a
narušuje normální stav (jeho obvyklou míru), kterou musí každý snášet.
3) innosti, kterými m že být v obci narušen ve ejný po ádek, jsou p edevším:
a) volné pobíhání ps ,
b) zp sobování hluku
c) po ádání ve ejných hudebních produkcí v podob živé a reprodukované (nap .tane ní
zábavy, plesy, diskotéky a jiné), p i nichž je umožn na konzumace alkoholu,
d) ve ejnou produkcí hudby – ve ejné provozování hudebního díla provozované živ nebo ze
záznamu.

4) Po adatelem ve ejné hudební produkce je fyzická nebo právnická osoba, která je
provozovatelem za ízení (hostinské nebo obdobné provozovny), v n mž se ve ejná hudební
produkce koná nebo fyzická i právnická osoba, která je oprávn na na základ souhlasu
provozovatele za ízení, vlastníka budovy nebo pozemku, po ádat v za ízení, budov nebo na
pozemku ve ejnou hudební produkci.
5) No ním klidem se pro ú ely této vyhlášky rozumí as od 22.00 hod. do 6.00 hod.

l. 3
Omezující opat ení k zabezpe ení ve ejného po ádku

1) Právnické i fyzické osoby p i své innosti v katastru obce Sulimova jsou povinny u init
pot ebná opat ení ke snižování hluku a vibrací tak, aby ob ané byli t mto vystavování
v nejmenší možné mí e.
2) Všechny osoby, které se zdržují v katastru obce jsou povinny omezit hlu nost svého
projevu na ve ejných prostranstvích i mimo n na míru p im enou místu pobytu a jeho
podmínkám, což zejména platí o dob no ního klidu.
3) Chovatelé ps jsou povinni u init taková opat ení, aby nedocházelo k volnému pobíhání
ps na ve ejných prostranstvích.
4) K zabezpe ení ve ejného po ádku se stanoví, že ve ejná hudební produkce v etn
tane ních zábav, diskoték a ples (pokud dále není stanoveno jinak) lze na území obce
Sulimova po ádat jen v dob mimo no ního klidu.
5) Zastupitelstvo obce Sulimova m že rozhodnout na základ písemné žádosti po adatele o
výjimkách z ustanovení l. 4.

l. 4
Povinnosti po adatele ve ejné hudební produkce

1) Po adatelé a provozovatelé za ízení jsou povinni:
a) d sledn dodržovat zákaz prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, anebo
jinakumož ovat jejich požívání osobám mladším 18 let 2/,
b) zabránit vstupu na hudební produkci osobám zjevn ovlivn ným alkoholickým
nápojem nebo jinou návykovou látkou 2/,

c) zajistit pro udržení po ádku v míst konání ve ejné produkce dostate ný po et nádob
na odpadky a jejich následné odstran ní v souladu s obecn závaznou vyhláškou obce
Sulimov . 2/2001 3/,
d) zajistit po ádek v míst konání ve ejné produkce dostate ným po tem z eteln ozna ených
a zp sobilých po adatel ,
f) oznámit po ádání ve ejné hudební produkce obecnímu ú adu Sulimov nejpozd ji 5 dn
p ed konáním akce 4/.
Další povinnosti vyplývající pro po adatele ve ejných hudebních produkcí ze zvláštních
právních p edpis nejsou touto vyhláškou dot eny.

l. 5
Kontrola
Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonává Obecní zastupitelstvo Sulimov.

l. 6
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecn závaznou vyhláškou lze postihovat podle
zvláštních p edpis 5/.

l. 7
Záv re ná ustanovení

1) Touto obecn závaznou vyhláškou se ruší obecn závazná vyhláška obce Sulimova
.1/2003 o n kterých omezujících opat eních k zabezpe ení místních záležitostí ve ejného
po ádku.
2) Tato vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
V Sulimov dne 8. 10. 2003
………………………… .……………….……………………………
Dan k Josef, starosta v.r. Šev íková Zdenka, místostarostka obce v.r.

Odkazy:
1) § 34 zákona . 128/2000 Sb., o obcích.
2) § 4 odst. 1 písm. a) z. . 37/1989 Sb., o ochran p ed alkoholismem a jinými
toxikomaniemi, ve zn ní pozd jších p edpis .
3) Obecn závazná vyhláška obce Sulimova . 2/2001, kterou se stanoví systém
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a
systém nakládání se stavebním odpadem.
4) Obecn závazná vyhláška obce Sulimova . 1/1999 o místních poplatcích, . 22
5) Zákon . 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , zákon .
200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis .

