Obecně záv azná vyhláška
městyse Klenčípod Cerchovem
o veřejném

č. 1/2009

pořádku' čistotě městyse a pořádání veřejných produkcí

Zastupitelstvo městyse Klenčípod Čerchovem usnesením ze dne 26.8.2009 na svém 36.
veřejném zasedéni lydďo podle ustanovení $ 10 písmeno a)' b) a c) a ustanovení $ 84 odst. 2
písmeno h) ziíkona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní ďízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou lryhlášku:

Článek I
Činnosti narušujícíveřejný pořádek
K zajištění ochrany veřejného pořádku na územíměstyse se vymezují činnosti, které narušují
veřejný pořádek v měsýsi nebo jsou v lozporu s dobrý,rni mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku:
a) neudržovrtríčistoty ulic a jiných veřejných prostranství
b) rušenínočníhoklidu'
c) používriníhlučných strojů, přístrojůa zašízeni.

Článek II
Zakazuje se lylepovat nebo instalovat jakékoliv plakáty' letaky, inzerce, oznámení či reklamy
mimo plakátovací plochy schviilené uřadem městyse s vy'jimkou soukromých obj ektů, pokud
výlep či instalace není v rozporu s obecné závaznými předpisy.

i.

Čtánek III

V době nočníhoklidu je každý povinen zachovat klid a omeztt hlučnéprojer,y. Pro účelytéto
lryhlášky se dobou nočďho klidu rozumí doba od, 22:00 hodin do 06:00 hodin dne
následujícího. V tomto čase je povirrrrostí každéhozachoyat nočníklid tím, že omezí hlučné

projery.
2. Provozovatelé pohostinských, restauračních, kavarenských a jiných podobných zařízení
umístěných v obytné zástavbě zodpovídají zato, že jejich provozem nebude narušován noční
klid. V době nočníhok1idu lze pokračovat v provozu pouze za předpokladu, že občané
nebudou obtěžovríni hlukem, což jsou majitelé, provozovatelé či obsluhující personál v těchto
provozovnách povinni zajistit.
3. o nedělích a státem uznaných dnech pracovního k1idu lze veškeréčirrrrosti spojené
s poúívánímstrojů' přístrojů a zařízeti způsobujícíchhluk (např. sekaček na tráru,
cirkularek, motoroých pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 08:00 hodin do
20:00 hodin.
4. Veřejnou hudební produkcí se pro účelytéto lytúášky rozumí tanečnízábava, diskoték4
koncert, kameval, ples, oslava či jiná obdobná produkce s živou nebo reprodukovanou
hudbou.
5. Veřejně přístupným místem se rozumí zejména Iestauface, vináma, kavárna, hostinec či jiné
veřejnosti přístupné místo.
6. K zajištěníveřejného pořádku se stanol.uje, že veřejnosti přístupné hudební produkce konané
mimo uzavřenó objekty ve správním obvodu městyse budou ukončeny nejpozději do 22:00

hodin. Pořadatel je povinen zajistit ukončeníhudební produkce.
rozhoduje na základě písemnéžádosti starosta městyse.

o

posky.tnutí výjimek

Čtánek Iv
1. Veřejnou hudební produkci |ze poÍáďat na tzemí městyse jen se souhlasem staÍosty po splnění
oznamovací povinnosti.
2. Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen písemně oznámit pořádaní této akce Úřadu
městyse Klenčípod Čerchovem, a to vždy nejméně 7 pracovních dní předem'
3. oznámení o konání veřejné hudební produkce musí obsahovat jméno (název) a adresu
pořadatele, název a obsahové zaměření veřejné produkce, název účinkujícího
souboru, místo
a čas konání produkce.
4. Povinnosti uvedené v odstavci 1 až 3 se nevŽahuj í na akce pořádané městysem nebo jím
zÍízenými č i pověřenými organ izacemi.

Č|ánekV
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou:
a) fuzickou osobou se posuzuj e podle zákona o přestupcích,
b) právnickou osobou nebo podnikatelem při ýkonu podnikatelské činnosti se posuzuje jako jiný
správní delikt pod1e zákona o obcích, nejedná.li se o de1ikt postiŽitelný podle zvláštních
pŤedpisů nebo o trestný čin.

1.

z.

ČIánek vI
Závérečná ustanovení
Uslanoveď této lyhláŠky se vaahují na celý územní obvod městyse KJenčípod Cechovem.
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