Vyvěšeno: 24.03.2006
Sňato: 10.04.2006

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
Obce Kunžak
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Kunžak vydává dne 23.3.2006 podle § 10 písm. b) a § 84, odst. 2,
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Základní ustanovení
(l) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků v územním obvodu obce Kunžak.
(2) Územní obvod obce Kunžak tvoří katastrální území obce Kunžak a částí Valtínov,
Mosty, Zvůle, Terezín, Kaproun a Suchdol.
Čl. II
Závazné podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných tanečních zábav,
diskoték a jiných kulturních podniků
(1) Při konání veřejnosti přístupné hudební produkce / živé i reprodukované hudby /, včetně
tanečních zábav a diskoték ( dále jen „akce“), je pořadatel povinen svůj záměr písemně
oznámit Obecnímu úřadu Kunžak nejpozději 5 dnů před konáním akce. Pro opakující se
akce může pořadatel oznámit svůj záměr pololetně, vždy k 3.1. a k 1.7. kalendářního roku.
(2) V písemném oznámení musí být uvedeno jméno /název/ a adresa /sídlo/ pořadatele, druh
akce, místo a čas pořádání akce, očekávaný počet účastníků, identifikace osoby, zodpovědné
za zajištění pořadatelské služby, stanovení počtu členů pořadatelské služby, přičemž jeden
pořadatel připadá na 100 účastníků akce. Bude-li v důsledku konání veřejnosti přístupných
hudebních produkcí docházet k narušování veřejného pořádku, stanoví obec jejich začátek a
konec.
Čl. III
Kontrola
Kontrolu dodržování veřejného pořádku provádí orgány obce a jiné orgány
Čl. IV
Sankce
(l) Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno u
fyzických osob jako přestupek, u právnických a fyzických osob, které jsou podnikateli, jako
správní delikt.
(1) Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy. 1)

Čl. V
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými obecně závaznými právními
předpisy.
Čl. VI
Zrušující ustanovení
Ruší se vyhláška č. 5/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Čl. VII
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.04.2006.

Ing. Vladimír Šamal
místostarosta

Jaroslav Čapek
starosta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném
znění

