Obecně závazně vyhláška č. 6/2003

MĚSTA MĚSTO ALBRECHTICE
O pořádání veřejných produkcí
Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo na svém 12.zasedání konaném dne 18.12.2003
podle ustanovení § 10 písm. b) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu obecně závaznou vyhláškou č.3/2003 o místních poplatcích,
tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I

Obecná ustanovení
1. Veřejnými produkcemi se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné
provozování hudebních a tanečních děl, vystoupení estrádních umělců a artistů a podniky lidové
zábavy.
2 Pořadatelem veřejné produkce je právnická nebo fyzická osoba s řádným oprávněním, která hradí
náklady spojené s jejím pořádáním.
3. Nočním klidem se rozumí doba od 22.00 hod. do 6.00 hod. následujícího dne.
Čl. II

Podmínky produkce
1 Pořadatel:
a) Zabezpečí veřejný pořádek během veřejné produkce a vytvoří pověřeným pracovníkům Městského
úřadu Město Albrechtice (kontrolní orgán) podmínky pro řádný výkon kontroly zpravidla vyhrazením
vhodných míst. Při kontrole pořadatel předloží, na požádání, kontrolnímu orgánu doklad o splnění
podmínek pro pořádání veřejných produkcí.
b) Dbá na to, aby veřejnou produkcí nebyl narušován veřejný pořádek a výši hlasitosti produkce noční
klid.

2 Obecné podmínky produkce:
a) Veřejná produkce na otevřeném prostranství může být realizována za podmínek respektování
nočního klidu a nenarušení veřejného pořádku.

Čl. III
1

Sankce
1. Za porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky může být uložena pokuta dle zákona
č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV

Závěrečná ustanovení
1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška o pořádání veřejných
produkcí č. 1/1996 ze dne 27.6.1996.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3.1.2004.

Petr Šolc
starosta města
Karel Gančarčík
místostarosta města

Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):
Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
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