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OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  V Y H L Á Š K A  
č. 12/2001 

 
o stanovení podmínek pro konání veřejných produkcí v obci Sokolnice. 

 
 

Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 26.06.2001 usneslo 
vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a c), § 12 a § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona číslo 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) a § 96 zákona 
č. 258/2000 Sb. zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
 

Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

1. Cílem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou 
vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku v obci Sokolnice na těch úsecích, které 
jsou do jeho působnosti svěřeny (místní záležitosti).  

2. Touto vyhláškou není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání a 
provozování jiné hospodářské činnosti {1}.  

3. Tato vyhláška se vztahuje na veřejné produkce pořádané a provozované na území obce 
Sokolnice. 

4. Veřejnou produkcí se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provádění 
hudebních a tanečních děl, vystoupení estrádních umělců a artistů, podniky lidové zábavy 
(např. plesy, taneční a jim podobné zábavy), diskotéky, hudební soutěže, hudební 
přehlídky, poslechové pořady reprodukované či živé, reprodukovaná hudba s možností 
tance nebo i bez možnosti tance apod. 

5. Pořadatelem veřejné produkce je právnická či fyzická osoba, která hradí náklady 
s pořádáním akce spojené. 

 
Článek 2 

Oznámení o produkci 

1. Pořadatel veřejné produkce (dále jen pořadatel) je povinen oznámit Obecnímu úřadu 
Sokolnice (dále jen obecní úřad) každou veřejnou produkci ve lhůtě nejméně 30 dnů před 
konáním produkce. V případě pořádání veřejné produkce na volném prostranství se tato 
lhůta prodlužuje na 60 dnů.  

2. Oznámením o veřejné produkci nejsou dotčeny další povinnosti pořadatele stanovené 
v obecně závazné vyhlášce obce Sokolnice číslo 04/2001 O místních poplatcích a dalších 
právních předpisech. 

3. Obecní úřad neodpovídá za splnění povinnosti pořadatele produkce vůči OSA (Ochranný 
svaz autorský), případně dalším svazům. 
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Článek 3 
Náležitosti oznámení o veřejné produkci 

1. Oznámení o pořádání veřejné produkce má tyto náležitosti: 
a) označení pořadatele, jeho adresa a telefon, 
b) datum, místo a časové rozmezí provozování produkce, 
c) specifikace druhu produkce, 
d) podpis a razítko pořadatele. 

 
Článek 4 

Omezující opatření 

1. Povinností pořadatele je zajistit přístup a výkon kontroly členům výboru kontrolního a 
finančního, obecní policii a osobám, které jsou obcí pověřeny zabezpečováním místních 
záležitostí veřejného pořádku. 

2. Pořadatel je odpovědný za zajištění bezpečného průběhu akce a dodržování veřejného 
pořádku v průběhu akce jak v prostorách, kde se produkce koná, tak i v bezprostředním 
okolí. 

3. Provozování veřejných produkcí je možné pouze v době mezi 6,00 – 22,00 hod., tedy 
mimo dobu nočního klidu.  

4. Veřejně přístupné hudební produkce je možné pořádat pouze v prostorách, které jsou 
k tomu účelu určeny.  

5. Veřejně přístupné hudební produkce je možné pořádat na katastru obce Sokolnice 
s výjimkou těchto míst: 
a) na ostrůvku uprostřed rybníka, 
b) na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce (tj. zejména náves, chodníky, 

parkové a travnaté plochy, parkoviště, silnice a cesty). 

6. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na církve a náboženské společnosti, pokud 
pořádají náboženské obřady v církevních objektech a nebo na pozemcích, které s těmito 
objekty funkčně souvisí. 

 
Článek 5 

Povolení produkce 

1. Výjimku z ustanovení článku 4 této vyhlášky může na písemnou žádost pořadatele 
povolit rada obce.  

 
2. Výjimku lze udělit pouze:  

a) na pořádání konkrétní akce,  
b) na určité časové období, je-li činnost (akce) pravidelně opakována, ne však na dobu 

delší než šest měsíců.  

3. Rada obce při udělení výjimky podmíní její účinnost splněním určitých podmínek 
směřujících k zajištění veřejného pořádku. Stanoví zejména: 
a) Pořadatel je povinen zajistit řádný výkon pořadatelské služby jak v prostorách, kde se 

veřejná produkce koná, tak i v bezprostředním okolí. 
b) Pořadatel je povinen zajistit důslednou ochranu před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi {2}. 
c) Na veřejné produkce konané po 22,00 hod. nesmí být umožněn vstup osobám mladším 

15 let.  
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d) Pořadatel je povinen zajistit odpovídající hygienické zázemí, zejména u veřejných 
produkcí, které se konají na volném prostranství. 

e) Rada obce může stanovit další závazné podmínky tak, aby byl zajištěn veřejný 
pořádek, bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů.  

4. Rada obce rozhodne ve lhůtě 30-ti dnů ode dne podání žádosti. Vyžádá-li si povolení 
k uskutečnění veřejné produkce omezení silniční dopravy, úplnou uzavírku komunikace 
nebo jiné omezení, prodlužuje se uvedená lhůta na 60 dnů. Na vydání výjimky se 
nevztahují obecné předpisy o správním řízení {3}. 

5. Rada obce zajistí, aby konání veřejné produkce bylo oznámeno obecní policii nebo 
Policii ČR, případně dalším orgánům státní správy či subjektům, které mohou být 
konáním veřejné produkce dotčeny. 

6. Rada obce může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost 
v době nočního klidu veřejný pořádek. 

7. Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané obcí nebo organizacemi obcí 
k pořádání těchto akcí zřízenými.  

 
Článek 6 
Sankce 

1. Porušení jednotlivých ustanoveni této vyhlášky bude postihováno podle obecně 
závazných právních předpisů {4}. 

 
 Článek 7 

Účinnost vyhlášky 

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16.07.2001.  
 
 

Článek 8 
Zrušovací ustanovení 

1) Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška obce Sokolnice č. 07/2001 ze dne 
23.03.2001. 

 
 
 
            Životský Jiří v.r.                                               Ing. Vladimír Kotolan v.r.  
               starosta obce           místostarosta 
 
 
 
 
Poznámky: 

{1} Čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 

{2} např. zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,  ve 
znění pozdějších předpisů,  

{3} zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení,  ve znění pozdějších předpisů,  

{4} např. zákon č. 200/1990 Sb.  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  
např. 58 zákona  č.128/2000 Sb. o obcích,  

 


