Obecně závazná vyhláŠka obce Pchery
Č. 4/2006
o stanovení podmínek pro pořádáni průběh a ukončení veřejnosti
přístupných zábav, diskoték, a jiných kulturních podniků k zajištění
veřejného pořádku
***************************************************************************
Zastupitelstvo obce Pchery se na svém zasedání konaném dne 21.6.2006 usneslo vydat podle
§ 10 písm. b) a § 84 odst. 2. písm. i., zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

ČI. l
Obecná ustanoveni
l) Tato vyhláška upravuje provozováni veřejně přístupných tanečních zábav, diskoték,
vystoupeni estrádních umělců, provozováni tanečních a hudebních děl a jiných kulturních
podniku na území obce Pchery, jejichž pořadatelem je fýzická nebo právnická osoba, která
akce organizuje a hradí náklady spojené s pořádáním akce.
Čl.2
Povinnosti pořadatele
l) Pořadatel akce je povinen oznámit Obecnímu úřadu ve Pcherách nejméně 10 dnů
před jejím konáním
a) jméno, příjmení nebo název , trvalý pobyt nebo sídlo. rodné číslo nebo IČO
pořadatele akce
b) označeni druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konáni, místo konáni,
počátek a konec
c) předpokládaný počet osob, kteří se akce zúčastní
d) počet členů pořadatelské služby
e) opatřeni, která pořadatel provede pro zajištění veřejného pořádku
f) souhlas majitele nemovitosti, ve které se akce pořádá
e) pořadatel může trvale opakující se veřejné produkce oznámit hromadným
oznámením
2) Oznamovací povinnost se nevztahuje na:
a) církve a náboženské společnosti, pokud pořádají náboženské obřady v církevních
objektech
b) pořádání občanských obřadů
ČL.3

Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání
celé akce a byl viditelně označen nápisem ., Pořadatelská služba".

ČI. 4
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky vykonávají pověření členové obecního
zastupitelstva ( kontrolní výbor a kulturní komise).

Čl.5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Č.1/1996 Sb. ze dne 20.3.1996 ., O pořádáni veřejných
produkcí""
Čl.6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 l patnáctýml dnem po jejím vyhlášení.

Ve Pcherách dne 21.6.2006
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Lenka Vašáková
zástupce starosty obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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František Dufek
starosta obce

