
OBEC Pazderna 
 

Obecn ě závazná vyhláška 
obce Pazderna 
č. 1/2015 

 
o stanovení podmínek pro po řádání, pr ůběh a ukon čení veřejnosti p řístupných 
sportovních a kulturních podnik ů, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podnik ů v rozsahu nezbytném k zajišt ění veřejného po řádku 
 

Zastupitelstvo obce Pazderna se na svém zasedání dne 1.6.2015 usnesením č. 4 
usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b),  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 
Vymezení pojm ů 

(1) Veřejnosti přístupným sportovním a kulturním podnikem se pro účely této vyhlášky 
rozumí veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a 
diskoték s živou i reprodukovanou hudbou pořádané ve venkovním prostoru, které 
mohou narušit veřejný pořádek  (dále jen „akce“).  

(2)  Venkovním  prostorem se rozumí pozemky, na kterých je akce pořádána  bez ohledu 
na  vlastnictví k těmto pozemkům  

(3) Pořadatelem  akce se pro potřeby této vyhlášky rozumí fyzická nebo právnická 
osoba, která akci uspořádá. Odpovědným zástupcem pořadatele je osoba starší 18ti 
let, která je povinna být přítomna po celou dobu trvání akce 

(4) Veřejným pořádkem se rozumí souhrn pravidel chování na veřejnosti, vycházejících 
z právních norem i norem morálních a společenských, jejichž zachování je podle 
obecného přesvědčení v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného 
společenského soužití 

(5) Dobou nočního klidu se pro účely této vyhlášky rozumí doba od 22.00 hod do 6.00 
hod následujícího dne.   

 
Čl.2 

Podmínky pro po řádání, pr ůběh a ukon čení veřejnosti p řístupných sportovních               
a kulturních podnik ů, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podnik ů 

 
(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních  zábav a diskoték,  

lze na území obce Pazderna provozovat pouze v době : 

a) v pátek a v sobotu a ve dnech předcházejících státem uznávanému svátku1) 
od 8:00 do 24:00 hodin,  

b) v ostatní dny od 8:00 hodin do 22:00 hodin. 

(2) Omezení stanovená touto vyhláškou se nevztahují na oslavu Nového roku v době od    
       23:00 hodin dne 31.12. kalendářního roku do 5:00 od následujícího dne. 

 
 

 
 
 



Čl. 3 
Oznamovací povinnost 

 
Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen nejméně 5 dnů před jeho 

konáním oznámit Obecnímu úřadu Pazderna: 
 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li 
odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, 
název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu 
jedná, 

 
b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje    

o jeho počátku a ukončení,  

c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku, 
 
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,  

 
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné 

moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí, 
 

f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik 
konat, 

 
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li           

o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků, 
 

h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání 
akce 2), 

 
i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti 

požární ochrany3). 
 
  
 

Čl. 4 
Výjimky 

(1) Obecní úřad Pazderna může v mimořádných případech, zejména za účelem 
kulturního a sportovního oživení obce, udělit výjimku ze stanovených časových 
podmínek a schválit jinou dobu ukončení akce. 

(2) Žádost o udělení výjimky ze stanovených časových podmínek  se podává stejným 
způsobem jako při  plnění oznamovací povinnosti dle Čl. 3. Žádost musí být podána 
elektronicky nebo písemně minimálně 14 dní před zahájením akce. Vyřízení žádosti 
se pořadateli oznamuje písemně. 

(3) Obecní úřad Pazderna je oprávněn udělenou výjimku odejmout v případě, dojde-li 
k porušení podmínek vymezených v udělení výjimky 

 
 
 
 
 

 
 



Čl.5 
 

Zrušovací ustanovení 
 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce 1/2014 o 
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ze dne 30.6. 2014. 

 
 
 

Čl.6 
 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

  
 
       ……..……………. …………………………… 
     Martin Sikora, v.r. Ing. Jana Potiorová, v.r. 

místostarosta starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 6. 2015 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 
 
1)zákon č. 245/200 Sb. o státních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu 
 
2) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná 
vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; 
nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně.  


