
Městys Boleradice
Boleradice 401
691 12 Boleradice

obecně záv azná vyhláška Městyse Bo|eradi ce č,. 2 l 201'L,

o stanovení podmínek pro poŤádánío prriběh a ukoněení veŤejnosti pŤístupnfch kulturních akcí a

ochraně nočního klidu a regulaci hlučnfch činností

Zastupitelstvo městyse Boleradice se na svém zaseďéní dne 23.1l. 2011 usnesením č. 6

usneslo vydat nazákladě ustanovení $ 10 písm. b) zákona ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších pŤedpisri' tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t

Vymezení činností, které by mohly narušit veŤejnf poňádekv obci

Činnostmi, které by mohly narušit veŤejnf poŤádek jsou:

rušení nočního klidu,

povžívé,rrlí hlučnych stroj a ZaÍíZení V nevhodnou dobu

Čl.z

Podmínlcy pro poŤádání a prriběh veňejnosti pŤístupnych kulturních akcí

1) VeŤejnosti pŤístupné kultumí akce včetně tanečních zábav a diskoték lze

provozovat pouze:

a) v pátek a v sobotu v době od 06:00 hodin do 24:00 hodin

b) v ostatní dny v době od 06:00 hodin do22:00 hodin.

2) Ztohoto ustanovení mriŽe udělit rada městyse v;fjimku, a to pouze:

a) na poŤádríní konkrétní akce

b) na období nepŤesahující tŤi měsíce, je-li akce pravidelně opakována.

a)

b)



3) Žadatel o vyjimku doloŽí žádosts těmito údaji: Pozn.

a) přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele,

uvedením druhu hudební produkce,

b) předpokládanýmpočtem osob, které se akce zučasÍní, souhlas majitele zařízeni,

c) identifikací osoby, zodpovědné zazajištění pořadatelské služby, uvedením čísla mobilního

telefonu' na kterém bude po celou dobu trvání akce k dispozici.

4) Rada městyse je oprávněna udělovat výjimky a stanovit jejich účinnost a podmínit

splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.

5) Rada městyse můŽe udělení ryjimkv v pruběhu její úěinnosti zrušit, narušuje - li konaní

akce v době nočního klidu veřejný pořádek.

6) Pořadatel akce je povinen oznárritÚradu městyse Boleradice nejpozději deset dnů před

jejím koniáním: l.

a) jméno a příjmení nebo niízev , trva|ý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ,

b) označení druhu akce nebo opakujících se akcí, zda se jedná o akci pro mládež, datum

konání, počátek, konec a místo koniíní,

c) kapacitu sálu (prostoru), předpokládaný počet osob, které se akce zučastní, souhlas majitele

zaÍízení s provedením akce,

d) počet členů pořadatelské služby, jejich označení a kontakt na t1rto osoby.

7)Potadatelje povinen zajístit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v pruběhu konání

celé akce a označen viditelným nápisem 
',Pořadatelská sluŽbď..

8) o výjimku překročení ukončení akce podle člránku 2 nemusí žádatpořadatel Jrínských a

Martinských hodů.

9) Podmínky stanovené v člránku 2 se nevztahují na akce, jejichžpořadatelem je městys či

mě stysem zřizená ot gatízace.



1.

2.

cl.3

omezení činnosti

Noční klid je dobou od22.OO hodin do 06.00 hodin. V této době je kažďy povinen zachovat

klid a hlučné projevy.

Každyje povinen zdržet se o nedělích v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin v co největší

míŤe veškerych prací spojenfch s užíváním zaŤízení a pŤístrojri zptisobujících hluk, napŤ.

motororn.fch sekaček na trávu, motorovych pil, kŤovinoŤezri, elektrickych pil apod.

čt. +

Kontrola a sankce

Porušení této obecně závaznévyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních pŤedpisťr.

Uložení sankce nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti odstranit závadny stav ve

stanovené lh tě. Pokud tak neučiní, muže ták učinit Úraa mestyse na náklady odpovědné

osoby.

Dodržování této vyhlášky kontrolují pověŤení pracovníci Úradu městyse.

Čt.5

J, u.
[-l činnost

Tato Vyhláška nabyvá činnosti 15. dnem po jejím Vyhlášení.

r. Drahomír HAUSNE,R
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Ladislav HORAK
místostarostastarosta

Úred''í deska ÚM
Vyvěšeno:
Staženo:

1.

2.

3.

Elektronická irŤední deska ÚH,t

Vyvěšeno:
Staženo:


