
Podklady na zasedání ZM dne: 31.10.2013                                              

Název materiálu: 
08. Ostatní- úprava obecně závazné vyhlášky o veřejné produkce hudby.

Předkládá: Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                    Ing. Tomáš Hocke, starosta města
                        
Vypracoval:  Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního                        
                        
Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
                                                        Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                                                         
Předložení materiálu uloženo: Usnesením ZM ze dne 29.8.2013

Přílohy: Návrh nové obecně závazné vyhlášky města.
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 
Projednáno v: Projednáno v ZM dne 29.8.2013.
 
Vztah k rozpočtu města: Bez nároku na rozpočet.

Zdůvodnění a vysvětlení:
 Dne 15. prosince 2011 zastupitelstvo města na své řádném zasedání schválilo  obecně závaznou 
vyhlášku města Turnov č. 4/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kuturních 
podniků (dale jen “veřejné produkce hudby”) v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 
 Dne  29.8.2013  zastupitelstvo  města  na  svém  řádném  zasedání,  na  základě  podnětů  občanů, 
opětovně projednalo problematiku veřejné produkce hudby v územním obvodu města a rozhodlo se 
zkrátit dobu určenou v čl. 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o 1 hodinu takto:

Veřejné produkce hudby lze, při splnění oznamovací povinnosti,  provozovat v době:

      - v pátek, v sobotu a ve dnech po kterých následuje den pracovního klidu od 08,00 hodin  
        do  24,00 hodin,

      - v ostatní dny od 08,00 hodin do 22,00 hodin,

      - 31. 12. daného roku do 03,00 hodin následujícího dne.
 
Z tohoto důvodu uložilo starostovi města projednat a předložit novou obecně závaznou vyhlášku 
města v oblasti regulace veřejné produkce hudby. Vyhláška prošla právním rozborem MV ČR které 
zkonstatovalo, že předkládaná obecně závazná vyhláška je v souladu s ústavním pořádkem ČR.
  
   

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 2/2013 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků (dále jen „veřejné produkce 
hudby“) v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 


