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obecně závazná whláška obce Řícmanice č,.212002
pořádkupři provozování
o zajištění
veřejného
hostinské
činnosti,
omezení
veřejných
produkcína území
hudebních
zábavnépyrotechniky
obcea používání
Zastupitelstvo
obceŘícmanicerrydáváv souladus ustanovením
$ 10 písm.
a)' b) a c) a $ 84 odst.2 písm.i) zákonač.12812000Sb. o obcích,v platném
zněni a v souladu s ustanovením$ 96 zríkonaě- 258/2000 Sb., o ocbraně
veřejného
zdraví,v platnémznění,tutoobecnězávaznouvyhlášku:

Čl.t

Uvodníustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška na ziíkladě zmocnění y zákoné a
v souladu s platnou právní úpravoustano!'ujepodmínky pro zajištění
veřejnéhopořádku na územíobce Řícmanicea závaznépodmínkypro
pořádání'pruběh a ukončeníveřejnostipřístupnýchkultumíchpodniků'
včetnětaneěníchzábav, diskotéka dalšíchhudebníchprodukcí(dále jen
"akce").
2) Práva podnikajících
ýzických osob a právnickýchosob na podnikrírrí
.'
jiné
a provozování hospodařské
ěinnostinejsoutoutolryhláškoudotčena..

Čl.z

Vymezenípojmů
1) Veřejný pořádek je stav, kteý umožňujeklidné a pokojnésoužití
qýkonjejich práv a povirrrrostí,
občanů
i návštěvníků
městaa nerušený
a to
nejenve dne,ale i v doběnoěníhoklidu.
2) Akce pořádanéve dnechpřed dny pracovníhovolna nebopracovního
klidu uvnitř budovy či stavbyje moŽnopořádatdo 0l:00 hod, v ostatních
dnechdo 22.00hod.
3) Akce pořádanéve dnechpřed dny pracovníhovolna nebopracovního
klidu ve venkovníchprostoráchje možnopořádatdo 23:00hod.,v ostatních
dnechdo 22.00hod.
4) U příležitosti
vítríní
Novéhoroku lze pořádatakcei po doběstanovené
v bodě2) a 3)'
5) Veřejná hudebníprodukceje hudba Živá i reprodukovaná,pokud je
provozována v provozovnách k tomll zÍizenýchdle platných právních
předpisůa na veřejnýchprostranstvích.
6) Veřejným prostranstvímjsou všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky,veřejná zeleň, parky a dalšíprostory přístupnékaždémubez

Řicmanice- oZV veřejnýpořádek.doc

7

I
[,

omezení,tedy slouŽícíobecnémuuživéni,a to bez ohledu na vlastnictví
k tomutoorostoru.''l
7) Pořadatelje subjektpořádajícíveřejnostipřístupnýkultumípodnik,
zábalu, diskotékua dalšíhudebníprodukci (taktéž
pÍovozovatel).
taneční

Čt.:
Závaznépodnínky pro pořádání a průběhveřejných hudebníchprodukcí
jen takor"ýmzpůsobem,
VeřejnéhudebníprodukcepoŤádrÍry
aby nedocházelo
pořádku.Provozovatelveřejnéhudebníprodukceodpovídá
k rušeníveřejného
je povinen:
za ldrženiveřejného
pořádkuběhemprodukcea k tomutoúčelu
- prokazatelněpísemněohlásit konaní veŤejnéhudebníprodukce
nejméně5 dnůpředemna oÚ Řícmanice;změnyv'údajích
uvedenýchv
je provozovatelpovinenoznríLrnit
ohlášení
témuŽoU nejméně
2 dny před
koruíním
veřejnéhudebníprodukce,
- piijmout veškerá účinnáopatření k zajištěníbezproblémového
pruběhu veřejné hudební produkce, zejménaje povinen zabezpeěit
dostatečnýpočet zřetelně označenýchosob, pověřených výkonem
pořadatelské
služby,
- zajistit v místěkonáníveřejnéhudebníprodukcedostatečný
počet
nádobna odpadya následnoulikvidaci těchtoodpadů,

Čt.l
P oltžíváni záb avnípyrotechniky
1) Na územíobceRícmaniceje zakázánopoužívat
zábavnípyrotechniku
( rakety' petardy apod. ) v době od 22.00 do 6.00 hodin, s výjimkou
slawostníchpříleŽitostí,
cožjsou státemuznávanésvátkya předvečer
těchto
svátků.
2) Bez ohleduna dobuuvedenouv předchozímodstavcitohotočlánkuje
zakázÍno používatzábavní py'rotechnikuna veřejných prostranstvích,u
vchodůa v prostoráchobytnýcha veřejných budov, v místech,kde se
shromaŽďujevětšípočetlidí (obchod'kultumízďízení,veřejnépohřebiště,
apld. )' jakož i umísťovataktivovanévýrobky zábavní pyrotechniky do
odpadkoqýchkošů'sběmých nádob na domovnía komunálníodpad a
j inýchpodobnýchzaÍizeni.

čl.s

Sankce
Porušenítéto vyhlášky bude postihovánopodle přísluŠných
ustanovení
právních
předpisů.
obecnězávazných
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čt.o

Závéreóná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláškabyla schviíIenazastupite1stvemobce Řjcmanice
dne77.10.2002.
Tato vyhláškanabýváúčinnosti
patnácťýmdnemnrísledujícím
po vy'hlríšení.
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FerdinandPolák
staÍostaobce
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Rostislav ŠafráIek
mistostarosta

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

Vyhláškazveřejněnana ďední desceobecníhouřadudne: 26.|1.2002
Vvhláškaseimutadne:

11-122or?.f .-u._..".-__

obecní úřadRícmanice
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