STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Schváleno:

23.04.2018

Účinnost:

11.05.2018

Zpracovatel:

Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 23. 04. 2018 vydalo v souladu s § 10 písm. a), §
10 písm. b), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 8/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku (dále jen vyhláška):
Článek 1
Změna obecně závazné vyhlášky
1.1 V čl. 1 bod 1.1 se za text „k ochraně veřejného pořádku“ vkládá text: „ v širších dimenzích“ a
dále se za text: „a diskoték (dále jen „veřejnosti přístupné podniky“)“ vkládá text: „a při
provozování restauračních zahrádek“.
1.2 V čl. 1 bod 1.2 se za text: „při pořádání veřejnosti přístupných podniků“ vkládá text: „a při
provozování restauračních zahrádek“.
1.3 V čl. 3 bod 3.2 se text: „Na předzahrádkách a zahrádkách hotelů, restaurací a ostatních
pohostinských provozoven je v případě, že provozovna je k tomuto účelu řádně zkolaudována,“
vypouští a nahrazuje se textem: „Na restauračních zahrádkách je“.
1.4 V čl. 4 bod 4.1 písm. c) se text: „bodu 5.1“ vypouští.
1.5 V čl. 4 se text bodu 4.3 písm. b) vypouští a nahrazuje textem: „v pátky, soboty a ve dnech, po
nichž následuje státní svátek nebo ostatní svátek od 06.00 hodin do 04.00 hodin následujícího
dne.“.
1.6 Za čl. 5 se vkládá nový článek 6, který zní:
„Článek 6
Provoz restauračních zahrádek
6.1 Stanovuje se konec provozní doby restauračních zahrádek na území celého statutárního
města Karviné nejdéle do 22:00 hodin vyjma případů uvedených v čl. 6 bodu 6.2 a 6.3 této
vyhlášky.
6.2 Provozní doba restauračních zahrádek umístěných na Masarykově náměstí a na
pozemcích p.č. 9/2, 3981/39, 3949/24, vše v k.ú. Karviná-město je neomezená.
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6.3 Konec provozní doby restauračních zahrádek uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky
v období 1. 6. – 30. 9. kalendářního roku se stanovuje takto:
a) v pátek, v sobotu a ve dnech, po nichž následuje státní svátek nebo ostatní svátek nejdéle
do 23:00 hodin,
b) v ostatních dnech nejdéle do 22:00 hodin.
6.4 Restaurační zahrádkou se rozumí místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním souhlasem nebo jiným úkonem podle zvláštního
zákona1), na kterém se převážně na zpevněném povrchu prodává zboží a poskytují služby v rámci
živnosti "hostinská činnost"2), které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí
s provozovnou.“
a číselné označení následujících článků 6, 7 a 8 vyhlášky se mění na 7, 8 a 9.
1.7 Text poznámky pod čarou 1) se vypouští a nahrazuje se textem: „1) Zákon č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nebo zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;“.
1.8 Za poznámku pod čarou 1) se vkládá nová poznámka pod čarou 2) s textem: „2) Zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů;“.
1.9 V čl. 8 se číselné označení poznámky pod čarou „ 1)“ mění na „3)“ a text poznámky nově zní: „3)
§ 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,“.
1. 1. Text přílohy č. 1 vyhlášky se vypouští a nahrazuje textem:
„Příloha č. 1

Karvinský majáles

květen

počet dní
trvání
1 den

víkendové
koncerty a zábavy

červen – září

1 den

akce

promítání v Letním
kině

městské slavnosti

termín konání

v pátek nebo
sobotu,
nejvýše 2x
v měsíci, v září
pak 1x
v měsíci, do
tohoto počtu se
nezapočítávají
akce uvedené
v této příloze
samostatně
červen - září
dle
oznámeného
programu
červen

hodina
ukončení
02:00 h

24:00 h

24:00 h

areál Loděnice v parku Boženy
Němcové v Karviné-Fryštátě
viz mapa č. 1
areál Loděnice v parku Boženy
Němcové v Karviné-Fryštátě
viz mapa č. 1

amfiteátr Letního kina v parku
Boženy Němcové v KarvinéFryštátě
Masarykovo
náměstí
v
Karviné-Fryštátě,
areál
Letního
kina
a
Restaurace
Oáza
v parku
Boženy Němcové v KarvinéFryštátě
viz mapa č. 3,

2 dny
z toho:

1. den

místo konání

01:00 h
(pozn.:
hudební
produkce bude ukončena
do
23:00
h
na
Masarykově náměstí a
do 21:30 h v areálu
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Letního kina, následovat
bude demontáž zařízení)

2. den

04:00 h
(pozn.:
hudební
produkce bude ukončena
do
23:00
h
na
Masarykově náměstí, do
21:30 h v areálu Letního
kina a do 22:30 h
v Restauraci
Oáza;
následovat
bude
demontáž zařízení na
všech stanovištích)

Prolínání kultur
(festival
národnostních
menšin)
Karvinský Romský
Festival

červen

červen

1 den

02:00 h

Dolański Gróm

červen

1 den

06:00 h

1 den

05:00 h
(pozn.:
hudební
produkce bude ukončena
do 22:00 h, následovat
bude demontáž zařízení)

(pozn.:
hudební
produkce bude ukončena
do 24:00 h, následovat
bude demontáž zařízení)

Setkání rodičů a
absolventů ZŠ a
MŠ Dr. Olszaka,
Karviná-Fryštát
Srdce beach
(taneční zábava)

červen

1 den

červen

1 den

02:00 h

Masarykovo náměstí v Karviné
Fryštátě
areál Letního kina v parku
Boženy Němcové v KarvinéFryštátě
viz mapa č. 2
areál okolí Dětského koutku
v parku Boženy Němcové
v Karviná-Fryštátě
viz mapa č. 5
areál školní zahrady ZŠ a MŠ,
Dr. Olszaka a zahrady a Domu
PZKO v Karviné-Fryštátě,

areál Loděnice v parku Boženy
Němcové v Karviné-Fryštátě
viz mapa č. 1
Tvarůžkové hody
červen
1 den
24:00 h
areál Loděnice v parku Boženy
Němcové v Karviné-Fryštátě
viz mapa č. 1
Pivní festival
červenec
1 den
24:00 h
areál Loděnice v parku Boženy
Němcové v Karviné-Fryštátě
viz mapa č. 1
Hasičská soutěž
červenec
1 den
02:00 h
hřiště TJ Lokomotiva,
Na Zátiší 604/25, Louky nad
Olší,
parc. č. 2698/5
Festiválek
červenec
1 den
01:00 h
areál Loděnice v parku Boženy
(koncert místních
Němcové v Karviné-Fryštátě
skupin)
viz mapa č. 1
Mimoproudy
srpen
1 den
01:00 h
areál Loděnice v parku Boženy
(koncert kapel)
Němcové v Karviné-Fryštátě
viz mapa č. 1
Karviná Rocks
srpen
1 den
01:00 h
areál Loděnice v parku Boženy
(rockový koncert)
Němcové v Karviné-Fryštátě
viz mapa č. 1
Hradozámecká
srpen
1 den
24:00 h
zámek
Fryštát
v Karvinénoc
Fryštátě a jeho bezprostřední
okolí, parc. č. 8 a 101/1,
k. ú. Karviná-město
Slavnosti OKD
září
1 den
05:00 h
areál Letního kina v parku
(pozn.: hudební
Boženy Němcové v Karvinéprodukce bude
ukončena do 22:00 h,
Fryštátě a okolí Dětského
následovat bude
koutku
v parku
Boženy
demontáž prodejních
stánků do 03:00 h a
Němcové
v
Karviné-Fryštátě
techniky do 05:00 h)
viz mapa č. 4
Žádosti o doplnění přílohy č. 1 je nutné doručit statutárnímu městu Karviná (Odboru rozvoje) nejméně
3 měsíce před plánovaným datem konání akce nezahrnuté v příloze č. 1.
03:00 h
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Mapa č. 1
Vymezení oblasti areálu Loděnice v parku Boženy Němcové v Karviné Fryštátě
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Mapa č. 2
Vymezení oblasti areálu Letního kina v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě

Mapa č. 3
Vymezení oblasti Masarykova náměstí, areálu Letního kina a Restaurace Oáza v parku Boženy
Němcové v Karviné Fryštátě
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Mapa č. 4
Vymezení oblasti areálu Letního kina a okolí Dětského koutku v parku Boženy Němcové v Karviné
Fryštátě.“

Mapa č. 5 Vymezení oblasti okolí Dětského koutku v parku Boženy Němcové v Karviné Fryštátě

.“
1.10

Do textu obecně závazné vyhlášky se vkládá nová příloha č. 3:
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„Příloha č. 3
Seznam restauračních zahrádek

ID Název

Část města

Ulice

Číslo
popisné

Katastrální
území

Parcelní
čísla

1

Hotel Darkov

Darkov

Lázeňská

254/13

Darkov

53

2

Laguna

Darkov

Lázeňská

383/35

Darkov

86

3

Oáza

Fryštát

53/38

Karviná-město

11/5; 10/2

4

Letní kino - bufet
Fryštát
Baby Cafe - dětský
koutek
Fryštát

Karola Śliwky
park Boženy
Němcové
park Boženy
Němcové

57/5

Karviná-město

3981/15

70/3

Karviná-město

Žižkova

392/92

Karviná-město

Žižkova

bez č. p.

Karviná-město

3981/2
2283/2;
2284/2
2411/24;
2411/25

Čsl. Armády

2954/2

Karviná-město

2411/47

5
6
7
8

U Tesarčíka
Hranice
Bufet u tenisových
kurtů
Hranice
Kavárna Rosa (RÚ
Lázně Darkov)
Hranice

Zátiší
Hospůdka
10 Výměník
Restaurace
11 Ovečka

Louky

Těšínská

427/7

Louky nad Olší

456; 457

Mizerov

Žižkova

2425/54b

Karviná-město

1793/52

Ráj

Polská

117/8

Ráj

18/1; 18/2

12 Ščerba

Ráj

Borovského

169/103

13 Dvůr Olšiny
„.

Staré Město

Olšiny

59/17

Ráj
Staré Město u
Karviné

1285
1008/8;
1008/11

9

Článek 2
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena dne 23.04.2018 usnesením č. 800 a nabývá
účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Ing. Jan Wolf v. r.
primátor
Karel Wiewiórka v. r.
náměstek primátora
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