Obec Drahany
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1 / 2004
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí
hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi
Zastupitelstvo obce Drahany vydává dne 4. června 2004 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanovením § 10 písm. a) a b) uvedeného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„OZV“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem OZV je zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí
hudby a zajistit ochranu před hlukem a vibracemi.
Čl. 2
Základní pojmy
(1) Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a
vibracemi rozumí doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou.1)
(2) Veřejnou produkcí hudby se pro účely této OZV rozumí produkce hudby na veřejně
přístupném místě.
(3) Činností, která může narušit veřejný pořádek v obci a která může být v rozporu s ochranou
zdraví, je pořádání veřejných produkcí hudby v noční době.
Čl. 3
Omezující opatření k zabezpečení veřejného pořádku na území obce Drahany
Veřejné produkce hudby lze pořádat v noční době do 24 hod. V pátek, v sobotu a ve dnech před
dny, které jsou svátky2), lze veřejné produkce hudby konat v noční době do 03:00 hodin
následujícího dne.
Čl. 4
Výjimky
(1) Z ustanovení Čl. 3 této OZV může na písemnou žádost udělit výjimku Obecní úřad Drahany.
Žádost o udělení výjimky musí být doručena nejméně 20 dní před akcí.
(2) Výjimku lze udělit především na konkrétní akci – např. hody, ukončení roku apod., případně
opakuje-li se akce pravidelně, na dobu neurčitou.Výjimka může být Obecním úřadem Drahany
kdykoliv změněna či zrušena, jestliže byly či jsou v průběhu akce podmínky obsažené ve
výjimce porušovány nebo jestliže produkce narušuje klid v noční době a veřejný pořádek.
(3) Žadatel o výjimku v žádosti uvede:

a. jméno, příjmení a bydliště nebo název, identifikační číslo a sídlo provozovatele nebo
pořadatele,
b. přesné označení činnosti, dobu a místo konání, určení odpovědné osoby pořadatele,
druh hudební produkce a jejího provozovatele,
c. předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d. způsob zajištění pořadatelské služby,
e. stručné zdůvodnění žádosti o výjimku.
(2) Podmínky uvedené v odst. 3) se nevztahují na akce pořádané obcí.
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto OZV bude postihováno podle platných právních
předpisů.3)
Čl. 6
Kontroly
Kontrolu nad dodržováním ustanovení této OZV vykonávají
1. starosta,
2. místostarosta,
3. členové kontrolního výboru.
Čl. 7
Účinnost
Tato OZV nabývá účinnosti dne 1. 7. 2004.
Josef Ošlejšek
starosta
Milan Marek
zástupce starosty
razítko obce

