____________________________________________________________
Systém ASPI - stav k 15.9.2015 do částky 97/2015 Sb. a 30/2015 Sb.m.s.
6/2003 - o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků - poslední stav textu

6/2003
Obecně závazná vyhláška
Statutárního města Karviné
o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
Změna: 14/2003
Změna: 5/2004
Změna: 1/2010
Změna: 4/2011
Změna: 13/2011
Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 16.9.2003 se usneslo vydat v souladu s § 10 písm b) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl.1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje povinnosti v souvislosti s pořádáním, průběhem a ukončením veřejně
přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték.

Čl.2
Povinnosti pořadatelů (organizátorů)
1. Pořadatelé lunaparků a obdobných atrakcí jsou povinni ukončit jejich provoz do 21:00 hodin. Pokud jsou tyto
atrakce součástí organizované veřejně přístupné sportovní či kulturní akce, je tato povinnost ukončení provozu atrakcí
prodloužena do 22:00 hodin. Pořadatelé (organizátoři) lunaparků a obdobných atrakcí jsou povinni ukončit jejich provoz do
21:00 hodin. Pokud jsou tyto atrakce součástí organizované veřejně přístupné sportovní či kulturní akce, je tato povinnost
ukončení provozu atrakcí prodloužena do 22:00 hod.
2. Pořadatelé veřejně přístupných akcí v neuzavřených prostorách (sportovních, kulturních, prodejních apod.) jsou
povinni ukončit jejich provoz do 22:00 hodin. Výjimky povoluje na návrh Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné Rada města
Karviné. Žádost o výjimku musí být podána nejméně 20 dnů před konáním akce. Pořadatelé (organizátoři) veřejně přístupných
akcí v neuzavřených prostorách (sportovních, kulturních, prodejních apod.) jsou povinni ukončit jejich provoz do 22:00 hodin.
Výjimky povoluje na návrh odboru školství a kultury Magistrátu města Karviné Rada města Karviné. Žádost o výjimku musí být
podána nejméně 20 dnů před konáním akce.
3. Pořadatelé (organizátoři) veřejně přístupných akcí v uzavřených prostorách (zejména taneční zábavy, diskotéky,
cirkusy) jsou povinni ukončit tyto akce do 24:00 hodin, v pátek a sobotu do 04:00 hodin následujícího dne, plesy do 04:00 hodin
následujícího dne. O výjimkách či jejich zrušení rozhoduje na návrh Odboru rozvoje Magistrátu města Karviné Rada města
Karviné. Žádost o výjimku musí být podána nejméně 20 dnů před konáním akce.
V oblastech města vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, jsou pořadatelé (organizátoři) veřejně přístupných
akcí v uzavřených prostorách (zejména taneční zábavy, diskotéky, cirkusy) povinni ukončit tyto akce do 22:00 hodin.
Pořadatelé (organizátoři) jsou povinni zajistit pořadatelskou službu. Pořadatel (organizátor) je povinen se řídit obecně závaznou
vyhláškou Statutárního města Karviné č. 4/2004, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.

Čl.3
Kontrola
Kontrolou dodržování povinností uvedených v této vyhlášce jsou pověřeni zaměstnanci Odboru rozvoje Magistrátu
města Karviné a strážníci Městské policie Karviná.

Čl.4
Sankce
1)

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů .

Čl.5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vyhlášení dne 16.9.2003, a to z důvodu naléhavého obecného
zájmu, jímž je zachování povinností při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, které dosud
upravovala obecně závazná vyhláška č. 11/2002 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné, která
byla zrušena ke dni 16.9.2003.
Karviná 16. září 2003
Ing. Ladislav Šincl v.r.
náměstek primátora
Mgr. Antonín Petráš v.r.
primátor města Karviné

Příl.1
Vymezení oblastí města, ve kterých jsou pořadatelé veřejně přístupných akcí (zejména taneční zábavy,
diskotéky, cirkusy) v uzavřených prostorách povinni ukončit tyto akce do 22:00 h

Městská část
Karviná

-

Fryštát

Karviná - N. Město

Lokalita

Popis

1.

ul. Pivovarská
(ohraničeno
domy
nám.
Budovatelů
(ohraničeno
domy

2.

vymezující oblast číslo
Masarykovo
náměstí
ul.
Mlýnská
čp.
12
18
-788
760)
Makarenkova
tř.
Družby
čp.
1210
1389
1339
-

1400 - 1422 - 1240)
3.
4.
Karviná - Hranice

5.

ul.
Jaroslava
Vrchlického
Závodní
Tovární
(ohraničeno
domy
čp.
2429
2441
595 - 542)
ul. Svatopluka Čecha
Cihelní - Třída 17.listopadu
(ohraničeno domy čp. 737 - 736 - 706 - 2405 - 2412)
ul. Leonovova
Mendelova
Slovenská
(ohraničeno domy čp. 2874 - 2831 - 2942 - 2892 - 2897 - 2899 -

2975 -2969)

____________________
1) § 58 odst. 4 zákona o obcích, § 46 odst. 2 přestupkového zákona, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů

