Obecně závazná vyhláška
č. 8/2009,
o stanovení závazných podmínek nezbytných k zajištění veřejného
pořádku pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních
zábav a diskoték konaných mimo veřejná prostranství
Zastupitelstvo Města Kadaně se na svém zasedání dne 17.12.2009 usneslo usnesením
č.230 /2009 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších změn a doplňků, a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) téhož zákona,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Vymezení pojmů
Veřejnými hudebními produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné
provádění hudebních (koncertních) a tanečních produkcí (plesy, taneční zábavy, diskotéky).
Čl. 2
Podmínky pořádání veřejných hudebních produkcí
konaných mimo veřejná prostranství
1. Na území města Kadaně je možno pořádat veřejné hudební produkce mimo veřejná
prostranství 1) v době od 8,00 hod do 22,00 hod., není-li dále uvedeno jinak.
2. V pátky, soboty a ostatní dny (pokud následuje den pracovního klidu) lze pořádat veřejné
hudební produkce ve vnitřních prostorách budov v době od 8,00 hod. do 24,00 hod.
3. U příležitosti oslav Nového roku se doba ukončení veřejné hudební produkce ve vnitřních
prostorách budov stanoví tak, že daná produkce musí být ukončena do 5,00 hod. dne 1.1.
příslušného roku.
4. Z omezení uvedených v odst. 1 a 2 této vyhlášky může udělit rada města výjimku. Rada
při udělení výjimky postupuje dle pravidel, které jsou přílohou č. 1 této vyhlášky.
Při opakovaném porušování veřejného pořádku v souvislosti s veřejnou hudební produkcí
může být výjimka radou města odebrána.
Čl. 3
Kontrola a sankce
Dodržování této vyhlášky kontroluje Městská policie Kadaň.
1

) veřejná hudební produkce na veřejných prostranstvích je řešena obecně závaznou vyhláškou č. 4/2009,

o stanovení doby nočního klidu a o vymezení času, ve kterém se mohou konat sportovní, kulturní a společenské akce
na veřejném prostranství

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
a) č. 5/2004 - o stanovení závazných podmínek nezbytných k zajištění veřejného pořádku
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték
(dále jen „veřejné hudební produkce“), která nabyla účinnosti dne 30.4.2004;
b) č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2004, o stanovení
závazných podmínek nezbytných k zajištění veřejného pořádku pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték (dále jen „veřejné hudební
produkce“) , která nabyla účinnosti dne 11.7. 2007.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyvěšení.

...........................................................
Olga Zörklerová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

........................................................
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 8/2009
Pravidla pro udělování výjimky z aplikace čl. 2 odst. 1 a 2 vyhlášky
1) Žadatel (pořadatel) k žádosti o udělení výjimky přiloží podklady, z kterých je patrné,
že prostor v němž se bude konat veřejná hudební produkce, splňuje podmínky
stanovené stavebními předpisy pro prostory, ve kterých se má konat veřejná hudební
produkce (např. kolaudace provozovny pro účely veřejné hudební produkce).
2) Žadatel (pořadatel), pokud je podnikatelem a veřejná hudební produkce bude konána
v rámci jeho podnikání, k žádosti o udělení výjimky přiloží úředně ověřenou fotokopii
živnostenského oprávnění k provozování potřebné živnosti, kterým je živnostenské
oprávnění pro provozování volné živnosti „Pořádání kulturních produkcí, zábav a
provozování zařízení sloužících zábavě“, nebo obdobné náplně předmětu podnikání.
3) Žadatel (pořadatel) předloží přijatá opatření na zajištění veřejného pořádku ve
vnitřních prostorách budovy a v přilehlých prostorech v průběhu veřejné hudební
produkce. Pokud žadatel (pořadatel) bude žádat o udělení dlouhodobější výjimky
přiloží i vyjádření krajské hygienické stanice k prodloužené době pro pořádání
veřejných hudebních produkcí ve smyslu této vyhlášky.
4) Žadatel (pořadatel) předloží návrh na opatření na ochranu před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi, která budou v průběhu konání veřejné hudební produkce
kontrolována a vynucována pořadatelem.

