OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2009,
o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek
Zastupitelstvo městyse Krucemburk se na svém zasedání dne 26.06. 2009 usneslo vydat na
základě § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Činnosti narušující veřejný pořádek
K zajištění ochrany veřejného pořádku na území městyse se vymezují činnosti, které narušují
veřejný pořádek v obci nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení.
Článek 2
Omezení činností
1. V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Pro účely
této vyhlášky se dobou nočního klidu rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin.
2. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu,
kotoučových pil, motorových pil, kotoučových brusek, křovinořezů apod.) provádět pouze v
době od 9:00 hodin do 12:00 hodin.
Článek 3
K zajištění veřejného pořádku se stanovuje, že veřejnosti přístupné hudební produkce v
podobě živé i reprodukované hudby, zejména taneční zábavy a diskotéky, musí být v
lokalitách městyse, vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky, ukončeny nejpozději do 22:00
hodin.
Článek 4
Výjimky
1. Omezení činností dle čl. 2 se nevztahuje na provádění zimní údržby pozemních komunikací
a svoz komunálního odpadu.
2. O poskytnutí jiných výjimek z:
a) čl. 2 odst. 2 rozhoduje Rada městyse Krucemburk,
b) čl. 3 rozhoduje starosta městyse Krucemburk.
3. Žádosti o výjimku z čl. 3 se podávají na formuláři stanoveném v příloze č. 2 této vyhlášky
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

František Hoke v.r.
Místostarosta
Vyvěšeno: 2.7.2009
Sejmuto: 17.7.2009

Mgr. Jiří Havlíček v.r.
starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1 /2009
Lokality, kde se umožňuje pořádání veřejnosti přístupných hudebních produkcí
Oblasti – sokolovna Krucemburk
Letní kino Krucemburk
Rekreační středisko Řeka

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1 /2009
Městys Krucemburk
Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Žádost o udělení výjimky
dle článku 4 obecně závazné vyhlášky č. X/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci činností
narušujících veřejný pořádek
1. Jednorázová hudební produkce
a) Druh a název:
…………………………………………………………………………………………..
b) Datum a doba konání od – do:
………………………………………………………………………..
c) Název místa konání, adresa:
………………………………………………………………………..
d) Pořadatel:
jméno / název …………………………………………………………………………………………………….
bydliště / sídlo
…………………………………………………………………………………………………….
datum narození / IČ
……………………………………………………………………………………………….
telefon …
………………………………………………………………………………………………….
e) Odpovědný zástupce pořadatele
jméno, příjmení
…………………………………………………………………………………………..
bydliště
…………………………………………………………………………………………..
datum narození
…………………………………………………………………………………………..
telefon pevný / mobilní ……
……………………………………………………………………………………..
Souhlasím s výkonem činnosti odpovědného zástupce pořadatele výše uvedeného kulturního podniku
…..……………..…………..
datum, podpis
f) Předpokládaný počet osob vykonávajících pořadatelskou službu a způsob jejich označení
(visačka, páska na rukávu atp.) …………………………….…………………… ……
………………………………………………………………………………………
g) Předpokládaný počet návštěvníků ……………………

V Krucemburku dne: …………………

Razítko: Podpis: …………………

2. Hudební produkce, která se pravidelně opakuje
a) Druh:
……………………………………………………………………………………………….
b) Dny konání (zakroužkujte) a doba trvání (doplňte pod příslušný den):
Po Út St Čt Pá So Ne
od – do: ………… …………. …………. ………… ………… …………. .……….
c) Období pořádání akce:
od……………………..do………………… (nejdéle po dobu jednoho roku)
d) Název a adresa místa konání:
………………………………………………………………………..
e) Pořadatel
jméno / název………………………………………………………………………………………………………
bydliště / sídlo……………………………………………………………………………………………………..
datum narození / IČ ……………………………………………………………………………………………….
telefon
……………………………………………………………………………………………………………..
f) Odpovědný zástupce pořadatele
jméno, příjmení
……………………………………………………………………………………………………..
bydliště
………………………………………………………………………………………….…………
datum narození ……………………………………………………………………………………….…………
telefon pevný / mobilní
……………………………………………………………………………………………
Souhlasím s výkonem činnosti odpovědného zástupce pořadatele výše uvedeného kulturního
podniku.
……………..…………..
datum, podpis
g) Předpokládaný počet osob vykonávajících pořadatelskou službu a způsob jejich označení (visačka,
páska na rukávu atp.) …………………………………… .…………………… ……
………………………………………………………………………………………
h) Předpokládaný počet návštěvníků ……………………

V Krucemburku dne: ………………… Razítko: Podpis: …………………

Vyplněný formulář je možno odevzdat na podatelnu Úřadu městyse Krucemburk Náměstí Jana
Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk.

