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obecn ě záv azná vyhláška
městyse Klenčípod Čerchovem
o veřejném

č, 1l20l0

pořádku' čistotě měsfyse a pořádání veřejných produkcí

Zastupitelstvo měsýse Klenčípod Čerchovem usnesením ze dne 2.] .1'2010 na svém 36,
veřejném zasedžnílydalo podle ustanovení $ l0 písmeno a), b) a c) a ustanovení $ 84 odst.2
písmeno h) zríkona č' 128/2000 Sb., o obcích (obecní ďízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou r,yhlášku:

K

Č|ánek I
Činnosti narušujícíveřejný pořádek
zajištění ochrany veřejného pořádku na izemi měsýse se lymezuj

í čirrnosti, které narušuj í
veřejný pořádek v městysi nebo jsou v rozporu s dobqÍmi mrar,7, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku:
a) neudržování čistoý ulic ajiných veřejných prostranství
b) rušenínočníhoklidu,
c) používáníhlučných strojů' přístrojů a zaÍizení'

Zakanje se

Č|ánek II

r,rylepovat nebo instalovat jakékoliv plakáty, letriky, inzerce, oaniírnení či reklamy

mimo plakátovací plochy schválené úřadem městyse s výj imkou soukomých objektů, pokud
qýlep či instalace není v rozporu s obecně závaznýmt předpisy. Schválené plakátovací plochy
umístěnéna pozemcích číselparcelních 2419l7, 1785/16' 24|9/6 a |,7 51/2,

l.
2.

3.

členek III

V době nočníhoklidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučnéprojely. Pro účelytéto
rryhlášky se dobou nočníhoklidu rozumí doba od, 22:OO hodin do 06:00 hodin dne
následujícího. V tomto čase je povirmostí kaŽdého zachovat nočníklid tím' Že omezí trlučné
projery.
Provozovatelé pohostinských, restauračních,kavarenských a jiných podobných zďízení
umístěných v obytrié zástavbě zodpovídají za to, že jejtch provozem nebude narušoviin noční
klid. V době nočníhoklidu lze pokračovat V provozu povze za předpokladu, že občané
nebudou obtěŽováni hlukem, cožjsou majitelé, provozovatelé či obsluhující personál v těchto
provozovnách povinni zajistit.
o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeréčirurosti spojené
s používiíním
strojů, přístrojůa zaŤízeni způsobujícíchhluk (např. sekaček na trávu,
cirkulrírek, motorových pil, Kovinořezů apod.) provádět pouze v době od 08:00 hodin do
20:00 hodin.

4. Veřejnou hudební produkcí se pro účelytéto ryhlášky rozumí tanečnízábava, diskotéka,
koncett, karneval, ples, oslava či jiná obdobná produkce s živou nebo reprodúovanou

5.

hudbou.
Veřejně přístupným místem se rozumí zejména lestaurace, vinárna, kavárna, hostinec či jíné
veřejnosti přístupnémísto.

K zajištění veřejného pořádku se stanovuje, Že veřejnosti přistupné
hudební produkce konané
ve
sn1fv.niry obvodu měsýse budou úkončenyn";po.a!.1i
3i1o :z1vř.ene'objekty
áo.áz.oo
hodin. Pořadatel je povinen zajistit ukončeníhudební produkoe.

Č|ánek IV
Veřejnou hudební produkci lze pořádat na územíměstyse po splnění
oznamovací povirurosti.
2. Pořadatel-veřejné hudební produkce je povinen písemn8
oznrímit pořádríní teto *." úiua,,
mestyse íJencl pod Uerchovem, a to vždy nejméně 7 pracovních
dní předem'
3. oznrímenío tonaní veřejné hudební produkce musí
obsahovat jméno (nríaev) a adresu
pořadatele, niízev a obsahové zaměření veřejné produkc e,
název účinkujícího,ouúo.u,.ň,,.o
a čas konání produkce.
4. Povinnosti uvedené v odstavci l aŽ 3 se nevztahují na akce poŤádané měsýsem nebo jím
zřizenými či poveřenými organizacemi.
1.

článek V
Sankce

Porušení povirrrrostí stanovených touto obecně závaznou whláŠkou:
a; fozickou osobou se posuzuje pod|e zákona o pÍestupcích,
b) právnickou osobou nebo podnikate]em při
ýkonu podnikatelské čimosti se posrrzuje jako jiný
správní delikt podle zrikona o obcích, nejedná.li se o delikt postižitelný podle"
álástních
předpisů nebo o trestný ěin

Článek vI
Závěrečná ustanovení

L
2.
3.
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