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OBECNĚ ZÁVAZNÁ 
města Police nad Metují 

 

VYHLÁŠKA     
č. 03/2014  

 
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 
 

  
Zastupitelstvo města Police nad Metují se na svém zasedání dne 25. 6. 2014 usnesením 

č. 03/03/2014 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a b), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

  
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou 
právní úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku ve městě Police nad Metují, a to 
stanovením podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných venkovních sportovních 
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků. 

 
Čl. 2 

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 

 
(1) Tato obecně závazná vyhláška města upravuje podmínky fyzických a právnických osob při 

pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních 
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „veřejné produkce“) na území města Police nad 
Metují. 

(2) Na území města nelze, mimo dny předcházející dnům pracovního volna a pracovního klidu, 
pořádat venkovní veřejné produkce v době od 22.00 do 06.00 hodin následujícího dne. Na noci 
předcházející dnům pracovního volna a pracovního klidu se tento zákaz vztahuje na dobu od 02.00 do 
07.00 hodin následujícího dne. 

(3) Dodržování povinností dle odst. 2 je povinen zajistit organizátor veřejné produkce (dále jen 
„pořadatel“). 

 
Čl. 3 

Oznamovací povinnost 
 

(1) Při pořádání akce uvedené v článku 1 této obecně závazné vyhlášky je pořadatel povinen 
nejpozději 15 dnů před jejím konáním písemně oznámit svůj záměr Městskému úřadu Police nad 
Metují. 
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(2)   V písemném oznámení musí být zejména uvedeno:   

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 osob, které se akce zúčastní; 

d) počet členů pořadatelské služby; 

e) označení odpovědného zástupce pořadatele k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, 
včetně jeho přesné identifikace a kontaktních údajů, a včetně souhlasu této osoby s 
výkonem této činnosti; 

f) jednoduchý popis toho, jak bude zajištěn veřejný pořádek v bezprostředním okolí konání 
akce; 

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

h) lhůtu, ve které pořadatel zajistí úklid místa konání podniku, a způsob provedení tohoto 
úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků; 

i) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce1; 

j) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární 
ochrany2. 

  
Čl. 4 

Výjimky  
 

(1) Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije: 

a) na noc z 30. 4. na 1. 5.; 

b) od pátku do neděle v průběhu konání Polické pouti; 

c) na noc z 31. prosince na 1. ledna. 

V těchto dnech je možné pořádat veřejné produkce uvedené v článku 1 této obecně závazné 
vyhlášky bez uvedeného časového omezení. 

(2) Z ustanovení čl. 2 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky může na písemnou žádost pořadatele 
akce udělit výjimku Rada města Police nad Metují.    

(3) Výjimku lze udělit pouze:  

a) na pořádání konkrétní akce,  

b) na určité časové období, je-li činnost pravidelně opakována, ne však na dobu 
přesahující jeden rok.  

(4) Žadatel o výjimku předloží společně se žádostí o výjimku rovněž písemné oznámení dle článku 
3 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, které obsahuje náležitosti dle článku 3 odst. 2 této obecně 
závazné vyhlášky.   

                                                 
1 § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
2 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 
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(5) Rada města Police nad Metují může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit 

splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku. 

(6) Rada města Police nad Metují může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, 
narušuje-li akce v době nočního klidu veřejný pořádek. 

 
Čl. 5  

Kontrola a sankce 
  

(1) Kontrolu a dozor nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou 
vykonávají strážníci Městské policie Police nad Metují, případně pak osoby pověřené Radou města 
Police nad Metují.  

(2) Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních 
právních předpisů3. 

 
Čl. 6 

Účinnost 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
  

……………………………..…. ………………………………… 
Mgr. Ida Jenková Mgr. Jiří Škop 

starostka místostarosta 
  

    
 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 
__________________________________________________________________________ 

                                                 
3 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 


