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obecně závazná whláška obce Řícmanic e č,.212002

o zajištění veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti, omezení veřejných
hudebních produkcí na území obce a používání zábavné pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Řícmanice rrydává v souladu s ustanovením $ 10 písm.
a)' b) a c) a $ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 12812000 Sb. o obcích, v platném
zněni a v souladu s ustanovením $ 96 zríkona ě- 258/2000 Sb., o ocbraně
veřejného zdraví, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. t
Uvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška na ziíkladě zmocnění y zákoné a
v souladu s platnou právní úpravou stano!'uje podmínky pro zajištění
veřejného pořádku na území obce Řícmanice a závazné podmínky pro
pořádání' pruběh a ukončení veřejnosti přístupných kultumích podniků'
včetně taneěních zábav, diskoték a dalších hudebních produkcí (dále jen
"akce").
2) Práva podnikajících ýzických osob a právnických osob na podnikrírrí
a provozování jiné hospodařské ěinnosti nejsou touto lryhláškou dotčena.. .'

Čl.z
Vymezení pojmů

1) Veřejný pořádek je stav, kteý umožňuje klidné a pokojné soužití
občanů i návštěvníků města a nerušený qýkon jejich práv a povirrrrostí, a to
nejen ve dne, ale i v době noěního klidu.
2) Akce pořádané ve dnech před dny pracovního volna nebo pracovního
klidu uvnitř budovy či stavby je moŽno pořádat do 0l:00 hod, v ostatních
dnech do 22.00 hod.
3) Akce pořádané ve dnech před dny pracovního volna nebo pracovního
klidu ve venkovních prostorách je možno pořádat do 23:00 hod., v ostatních
dnech do 22.00hod.
4) U příležitosti vítríní Nového roku lze pořádat akce i po době stanovené
v bodě 2) a 3)'
5) Veřejná hudební produkce je hudba Živá i reprodukovaná, pokud je
provozována v provozovnách k tomll zÍizených dle platných právních
předpisů a na veřejných prostranstvích.
6) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
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I omezení, tedy slouŽící obecnému uživéni, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto orostoru. ''l

7) Pořadatel je subjekt pořádající veřejnosti přístupný kultumí podnik,
taneční zábalu, diskotéku a další hudební produkci (taktéž pÍovozovatel).

Čt . :
Závazné podnínky pro pořádání a průběh veřejných hudebních produkcí

Veřejné hudební produkce poŤádrÍry jen takor"ým způsobem, aby nedocházelo
k rušení veřejného pořádku. Provozovatel veřejné hudební produkce odpovídá
za ldrženi veřejného pořádku během produkce a k tomuto účelu je povinen :

- prokazatelně písemně ohlásit konaní veŤejné hudební produkce
nejméně 5 dnů předem na oÚ Řícmanice; změny v'údajích uvedených v
ohlášení je provozovatel povinen oznríLrnit témuŽ oU nejméně 2 dny před
koruíním veřejné hudební produkce,
- piijmout veškerá účinná opatření k zajištění bezproblémového
pruběhu veřejné hudební produkce, zejména je povinen zabezpeěit
dostatečný počet zřetelně označených osob, pověřených výkonem
pořadatelské služby,
- zajistit v místě konání veřejné hudební produkce dostatečný počet
nádob na odpady a následnou likvidaci těchto odpadů,

Čt.l
P oltžív áni záb avní pyrotechniky

1) Na území obce Rícmanice je zakázáno používat zábavní pyrotechniku
( rakety' petardy apod. ) v době od 22.00 do 6.00 hodin, s výjimkou
slawostních příleŽitostí, což jsou státem uznávané svátky a předvečer těchto
svátků.
2) Bez ohledu na dobu uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku je
zakázÍno používat zábavní py'rotechniku na veřejných prostranstvích, u
vchodů a v prostorách obytných a veřejných budov, v místech, kde se
shromaŽďuje větší počet lidí (obchod' kultumí zďízení, veřejné pohřebiště,
apld. )' jakož i umísťovat aktivované výrobky zábavní pyrotechniky do
odpadkoqých košů' sběmých nádob na domovní a komunální odpad a
j iných podobných zaÍizeni.

čl. s
Sankce

Porušení této vyhlášky bude postihováno
obecně závazných právních předpisů.

podle přísluŠných ustanovení
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7 čt. o
Závéreóná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška byla schviíIena zastupite1stvem obce Řjcmanice
dne 77 .10. 2002.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnácťým dnem nrísledujícím po vy'hlríšení.

,.-r'-- ř,---\(,/ ,/ I

Ferdinand Polák
staÍosta obce
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Rostislav ŠafráIek
mistostarosta

(1)
Q)

Čl. 26 odst. l Listiny základních práv a svobod
$ 34 Zák. č. 12812000 Sb. v platném mění

Vyhláška zveřejněna na ďední desce obecního uřadu dne: 26.|1.2002
Vvhláška seimuta dne:

1 1 -12- 2or?. f .-u._..".-__

obecní úřad Rícmanice
Masarykovo nám. 43
664 o1 Řícmanice
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