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Důvodová zpráva
Obecně závazná vyhláška č. x/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
Rada města Karviné předkládá Zastupitelstvu města Karviné k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č.
x/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.
Předmětem předkládaného návrhu je:
−
−
−

-

formální úprava odkazu na zákon o některých přestupcích v preambuli vyhlášky,
oprava názvu příslušného odboru Magistrátu města Karviné v souvislosti s organizační změnou na
Magistrátu města Karviné k 1. 9. 2018,
vypuštění vymezení doby, kdy je možné provozovat předzahrádky v pátek, v sobotu a ve dnech, po
nichž následuje státní svátek nebo ostatní svátek nejdéle do 23:00 hodin. Provoz bude nadále možný
celoročně.
změna přílohy č. 3 vyhlášky spočívající v doplnění provozovny Pivnice Podkova do seznamu
restauračních zahrádek s režimem dle čl. 6 bod 6.3 vyhlášky.

Pro větší přehlednost byly jednotlivé změny vloženy do textu aktuálně platné a účinné přílohy viz příloha č. 1
k této důvodové zprávě.
Rada města Karviné návrh projednala na svém zasedání dne 10. 9. 2018 a doporučila Zastupitelstvu města
Karviné vydat obecně závaznou vyhlášku č. x/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 dle přílohy č. 1
k usnesení.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Obecně závazná vyhláška č. x/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
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Příloha č. 1 k snesení

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Obecně závazná vyhláška
č. x/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:

17.09.2018

Účinnost:

Klepněte sem a zadejte datum.

Zpracovatel:

Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 17. 09. 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 preambuli obecně závazné vyhlášky 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 se text „§ 47
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích“ vypouští a nahrazuje textem: „§ 5 odst. 6 zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích“.
1.2 V čl. 5, odstavec první se za text: „Magistrátu města Karviné, Odboru“ vkládá text: „školství a“.
1.3 V čl. 6 bod 6.3 se text: „1. 6. – 30. 9.“ vypouští.
1.4 Text přílohy č. 3 vyhlášky se vypouští a nahrazuje textem:
„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

Karviná-město

11/5; 10/2

4

Karviná-město

3981/15

5

Letní kino - bufet
Fryštát
Baby Cafe - dětský
koutek
Fryštát

Karola Śliwky
53/38
park
Boženy
Němcové
57/5
park
Boženy
Němcové
70/3

Karviná-město

3981/2

6

Pivnice Podkova

Fryštát

Fryštátská

79/22

Karviná-město

7

U Tesarčíka

Hranice

Žižkova

392/92

Karviná-město

75/2
2283/2;
2284/2

Statutární město Karviná
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8
9

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

Žižkova

bez č. p.

Karviná-město

2411/24;
2411/25

Čsl. Armády

2954/2

Karviná-město

2411/47

10 Zátiší
Hospůdka
11 Výměník
Restaurace
12 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

13 Ščerba

Ráj

Borovského

169/103

14 Dvůr Olšiny

Staré Město Olšiny

Ráj
1285
Staré Město u 1008/8;
Karviné
1008/11

59/17

„.
Článek 2
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena dne 17. 09. 2018 usnesením č. …. a nabývá
účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

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

Statutární město Karviná
Obecně závazná vyhláška ● č. x/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
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě
____________________________________________________________
8/2016
Obecně závazná vyhláška
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
Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 6. 12. 2016 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 a na základě ustanovení § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení povinností
směřujících k ochraně veřejného pořádku v širších dimenzích, nočního klidu, bezpečnosti, zdraví a
majetku osob při provozování veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních
zábav a diskoték (dále jen „veřejnosti přístupné podniky“) a při provozování restauračních zahrádek.
1.2 Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek,
bezpečnost, zdraví a majetek osob. Předmětem vyhlášky je dále stanovení omezujících opatření,
směřujících k zajištění veřejného pořádku, ochraně nočního klidu, práva občanů na ochranu soukromí,
nerušeného užívání domovů, dobrého soužití, jakož i uspokojování jejich oprávněných zájmů a potřeb
při pořádání veřejnosti přístupných podniků a při provozování restauračních zahrádek.
Článek 2
Doba nočního klidu
2.1 Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin.
2.2 V noci z 31. 12. na 1. 1. se doba nočního klidu nevymezuje.
Článek 3
Povinnosti osob, zákazy a omezení činnosti
3.1 Každá osoba je povinna si počínat tak, aby nebyl jejím jednáním (konáním nebo
opomenutím) a projevy rušen noční klid a veřejný pořádek.
3.2 Na restauračních zahrádkách je povoleno pořádání hudebních produkcí živé i
reprodukované hudby ve dnech pátek a sobota do 22:00 hodin a v neděli do 20:00 hodin.
Článek 4
Podmínky konání veřejnosti přístupných podniků
4.1 Pořadatel veřejnosti přístupného podniku je povinen v souvislosti s jeho pořádáním:
a) dodržovat povinnosti plynoucí z této vyhlášky,
b) stanovit odpovědnou osobu, starší 18ti let, pro kontakt se strážníky Městské policie Karviná a umožnit
strážníkům kontrolu,
c) zajistit úklid odpadků na veřejném prostranství místa konání veřejnosti přístupného podniku bez

zbytečného odkladu po jeho skončení nebo, ve lhůtě a způsobem uvedeným v oznámení dle čl. 5 písm.
g),
d) zajistit, aby člen či členové pořadatelské služby byli přítomni po celou dobu konání veřejnosti
přístupného podniku označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba".
4.2 Veřejnosti přístupný podnik v neuzavřeném prostoru lze provozovat 06.00 hodin do 22.00
hodin, vyjma případů uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
4.3 Veřejnosti přístupný podnik v uzavřených prostorách lze provozovat s tímto časovým
omezením:
a) v neděli až čtvrtek od 06.00 hodin do 22.00 hodin,
b) v pátky, soboty a ve dnech, po nichž následuje státní svátek nebo ostatní svátek od 06.00 hodin do
04.00 hodin následujícího dne.
Článek 5
Oznamovací povinnost
Pořadatel veřejnosti přístupného podniku dle Přílohy č. 1 k této vyhlášce a dle článku 4 bodu
4.3 písm. b), který bude veřejnosti přístupný podnik provozovat po 22:00 hodině, je povinen písemně
oznámit nejméně 10 pracovních dnů před jeho konáním Magistrátu města Karviné, Odboru školství a
rozvoje:
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,

Okomentoval(a): [JG1]: Organizační změna na MMK k 1.
9. 2018

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 zajištění tohoto úklidu a naložení s odpady.
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.
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,

Okomentoval(a): [JG2]: Ruší se časové omezení
prodlouženého provozu předzahrádek, nadále bude provoz
možný celoročně.

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 zákona 1), 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.
Článek 7
Busking
6.1 Pouliční uměleckou veřejnou produkcí (dále jen „busking“) se rozumí zejména hudební,
divadelní a artistická produkce na veřejně přístupném místě spojená s možností dobrovolné odměny
veřejnosti. Jedná se pouze o živou produkci.
6.2 Busking lze provozovat za těchto podmínek:
a) na území statutárního města Karviné, vyjma lokality historického centra uvedené v příloze č. 2 této
vyhlášky, a to současně nejvýše 4 osobami, a to v době, kdy se na uvedeném místě nekoná jiný
veřejnosti přístupný podnik, to neplatí, je-li busking součástí programu tohoto podniku,
b) provozovatel buskingu nebude umísťovat na veřejném prostranství žádné hmotné předměty, pokud
nebudou nezbytně nutné pro samotnou realizaci buskingu (např. podstavce pod živé sochy, pódium pro
loutkové divadlo),
c) při produkci bude použito zesilovací zařízení nebo reproduktory jen pro zesílení zvuků, které by bez
takového zařízení nebyly téměř slyšitelné,
d) hluk způsobený buskingem nesmí přesáhnout míru hluku v místě a čase obvyklém,
e) provozováním buskingu nebude nijak omezen vstup do okolních objektů, rušen volný pohyb
kolemjdoucích a současně bude zachován volný průchozí profil chodníku, minimálně však 2 m, a bude
zachována vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením,
g) provozovatel buskingu je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména dbát na bezpečnost
osob a ochranu majetku, veřejný pořádek a zachování mravnosti.
Článek 8
Sankce a kontrola
Porušení povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce lze postihovat dle zvláštních
předpisů3).
Článek 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení
8.1 Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o pořádání
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších změn. Dále se zrušují
obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, č. 5/2004, č. 1/2010, č. 4/2011 a č. 13/2011 .
8.2 Tato obecně závazná vyhláška byla schválena dne 6. 12. 2016 usnesením č. 489 a nabývá
účinnosti dne 1. 1. 2017.

Ing. Jan Wolf v. r.
primátor

Karel Wiewiorka v. r.
náměstek primátora
____________________
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;
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů;
3) § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3
Seznam restauračních zahrádek

ID
1
2
3

Název
Hotel Darkov
Laguna
Oáza

4

Letní kino - bufet Fryštát
Baby Cafe - dětský
koutek
Fryštát
Pivnice Podkova
Fryštát

5

Část města
Darkov
Darkov
Fryštát

Ulice
Lázeňská
Lázeňská
Karola Śliwky
park Boženy
Němcové
park Boženy
Němcové
Fryštátská

Číslo
popisné
254/13
383/35
53/38

Katastrální
území
Darkov
Darkov
Karviná-město

Parcelní
čísla
53
86
11/5; 10/2

57/5

Karviná-město

3981/15

70/3
79/22

Karviná-město
Karviná-město

U Tesarčíka
Bufet u tenisových
7 kurtů
Kavárna Rosa (RÚ
8 Lázně Darkov)
9 Zátiší
Hospůdka
10 Výměník
11 Restaurace Ovečka
12 Ščerba

Hranice

Žižkova

392/92

Karviná-město

Hranice

Žižkova

bez č. p.

Karviná-město

3981/2
75/2
2283/2;
2284/2
2411/24;
2411/25

Hranice
Louky

Čsl. Armády
Těšínská

2954/2
427/7

Karviná-město
Louky nad Olší

2411/47
456; 457

Mizerov
Ráj
Ráj

Žižkova
Polská
Borovského

2425/54b
117/8
169/103

13 Dvůr Olšiny

Staré Město Olšiny

Karviná-město
Ráj
Ráj
Staré Město u
Karviné

1793/52
18/1; 18/2
1285
1008/8;
1008/11

6

59/17

Okomentoval(a): [JG3]: Vkládá se nová provozovna

