
M sto Slu ovice

Obecn  závazná vyhlá ka . 2 / 2005
o stanovení podmínek pro po ádání, pr b h

 a ukon ení ve ejnosti p ístupných
sportovních a kulturních podnik  k zaji t ní ve ejného po ádku

Zastupitelstvo m sta Slu ovice se na svém zasedání dne 15. 6. 2005 usnesením
. 159/2005 usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

ve zn ní zákona . 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích
ve zn ní pozd j ích p edpis , tuto obecn  závaznou vyhlá ku:

l. 1
Úvodní ustanovení

Touto  obecn  závaznou vyhlá kou se stanovují závazné podmínky pro po ádání, pr b h a
ukon ení ve ejnosti p ístupných sportovních a kulturní podnik  (dále jen akce) v rozsahu
nezbytném pro zaji t ní ve ejného po ádku.

l. 2
Po adatel

Po adatel je právnická nebo fyzická osoba, která akci po ádá. Po adatel a lenové po adatelské
slu by jsou povinní být po celou dobu konání akce ozna ení vizitkou PO ADATEL .

l. 3
Povinnosti po adatele

1. Po adatel je povinen akci písemn  oznámit M stskému ú adu ve Slu ovicích alespo  14 dní
p ed jeho konáním nejd íve v ak 6 m síc  p edem. Akci po ádanou na ve ejném prostranství je
po adatel povinen oznámit v dy. Akci po ádanou na jiném míst  jen tehdy p esáhne-li doba jejího
ukon ení 22:00 hodin.

2. V oznámení je po adatel povinen uvést:
a) jméno,  p íjmení  a  trvalý pobyt po adatele, u právnické osoby její název, sídlo a I O a
       dále jméno, p íjmení a trvalý pobyt toho, kdo je oprávn n v této v ci jednat jejím jménem
b)   bankovní spojení, je-li po adatel podnikatelem
c)    ozna ení akce, ú el akce a její název
d) datum a dobu konání akce
e) místo konání akce
f)   stru ný popis pr b hu akce
g)   p edpokládaný po et ú astník
h)   po et len  po adatelské slu by
i)    zp sob zaji t ní bezpe nosti a zdraví ú astník  (zdravotní pomoc, hasi i)
j)    vý et pou ité techniky
k)   pou ití sv telných a jiných efekt



l)    pou ití pojízdného pódia, p enosných tribun a  jejich kapacitu
m)  p ítomnost ivých zví at na akci
n)   zp sob zaji t ní úklidu, koná-li se akce na ve ejném prostranství

3. Ke spln ní oznamovací povinnosti je mo no pou ít formulá , který je k dispozici na M stském
ú ad  ve Slu ovicích.

4. Po adatel je povinen zabezpe it, aby akce probíhala v souladu se skute nostmi uvedenými
v oznámení. Toto oznámení, v etn  p ípadných souhlas  s konáním akce je po adatel povinen
p edlo it po celou dobu konání akce.

5. Dojde-li v pr b hu konání akce k poru ení povinností stanovených touto obecn  závaznou
vyhlá kou, je po adatel povinen uposlechnout výzvy pracovníka pov eného m stským
ú adem.

lánek 4
Zvlá tní ustanovení pro po ádání a pr b h akce na ve ejném prostranství

1. Akci lze po ádat pouze na ve ejných prostranstvích vymezených v p íloze . 1 této
vyhlá ky.Rada m sta Slu ovic m e v jednotlivých p ípadech ud lit výjimku na základ
písemné ádosti po adatele a schválit konání akce na jiném ve ejném prostranství.

lánek 5
Zvlá tní ustanovení pro ukon ení akce konané na ve ejném prostranství

1.  Po adatel je povinen v dy ukon it akci na ve ejném prostranství do 22:00 hodin. Rada m sta
m e v jednotlivých p ípadech, zejména za ú elem o ivení m sta, ud lit výjimku na základ
písemné ádosti po adatele a schválit jinou dobu ukon ení akce.

2.  Po ukon ení akce je po adatel povinen na vlastní náklady zabezpe it úklid a uvedení místa, kde
se akce konala, do p vodního stavu a to nejpozd ji do 12 hodin po ukon ení akce.

3.  Dojde-li v pr b hu akce k záva nému poru ení povinnosti stanovených touto obecn  závaznou
vyhlá kou, je po adatel povinen uposlechnout výzvy pov eného pracovníka m stského ú adu

.
lánek 6

Kontrola a sankce

1.  Kontrolu a dozor nad dodr ováním této obecn  závazné vyhlá ky vykonává M stský
 ú ad ve Slu ovicích.

2. Poru ení této obecn  závazné vyhlá ky lze postihovat jako p estupek, nejde-li o jiný
     správní delikt posti itelný podle zvlá tních právních p edpis  nebo o trestný in.



lánek 7
Záv re ná ustanovení

1. Platností této vyhlá ky nejsou dot eny povinnosti stanovené jinými právními p edpisy.

2. Tato vyhlá ka nabývá ú innosti dne 1. 7. 2005.

.     .
Blanka Lisovská Ing. Franti ek Pavelka

místostarosta starosta m sta

Vyv eno na ú ední desce dne:    15. 6. 2005

Sejmuto z ú ední desky dne:         1. 7. 2005



P íloha . 1 obecn  závazné vyhlá ky .   2 / 2005  o sportovních a kulturních podnicích.

Sportovní a kulturní akce
1. Nám stí Svobody p. .
2. Areál dostihové dráhy p. .
3. Fotbalový stadion p. .
4. Sokolská zahrada p. .
5. Travnatá plocha na Dostihové ulici p. .
6. Leti t  Bílá Hlína


