
MĚSTO TURNOV

Obecně závazná vyhláška města Turnova č. 4/2011
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

Zastupitelstvo města Turnova se na svém zasedání dne  15.12.2011  usneslo vydat na základě 
ustanovení § 10 písm. b) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1)  Cílem  této  obecně  závazné  vyhlášky  (dále  jen  „vyhláška“)  je  zabezpečit  veřejný  pořádek 
zmírněním nepřiměřeného obtěžování občanů hlukem z veřejných produkcí hudby v zájmu 
jejich nerušeného a pokojného užívání obydlí a životní pohody, a to při zachování principu pro-
porcionality a rozumnosti úpravy ukládaných povinností.

(2) Předmětem této vyhlášky je stanovení podmínek pro pořádání veřejných produkcí hudby, které 
jsou závazné nejen pro veřejné produkce hudby pořádané na veřejném prostranství, ale i pro 
veřejné produkce hudby pořádané na jiných místech, pokud se jejich následky projevují na ve-
řejných prostranstvích, nebo pokud jsou způsobilé veřejný pořádek v obci narušit.  

Článek 2
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejných produkcí

(1) Veřejné produkce hudby lze provozovat v době:

- v pátek, v sobotu a ve dnech po kterých následuje den pracovního klidu od 08,00 hodin do 
01,00 hodin následujícího dne,

- v ostatní dny od 8,00 hodin do 23,00 hodin,

- 31. 12. daného roku do 03,00 hodin následujícího dne,

při splnění ohlašovací povinnosti.

 (2) Pořadatel veřejné produkce hudby uvedené v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky je povinen oznámit nej-
méně 7 dnů před jejím konáním Městskému úřadu Turnov:

a) fyzická osoba jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu po-
bytu, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele,

b) podnikající fyzická osoba, jméno a příjmení, IČ, adresu místa podnikání,

c)  je-li  pořadatelem  právnická  osoba,  IČ,  název,  sídlo  a  označení  osoby,  která  za  tuto 
právnickou osobu jedná,

d) jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu osoby určené pořadatelem 
veřejné produkce pro styk s orgány veřejné moci, pokud pořadatel veřejné produkce tuto 
funkci nevykonává sám,



e) označení druhu veřejné produkce, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukon-
čení,

f) předpokládaný počet účastníků veřejné produkce,

g) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

h) údaje o osobě nebo osobách, které poskytly k užívání pozemek, kde se má veřejná produkce 
konat,

i) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání veřejné produkce, a způsob tohoto úklidu, jde-li  
o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání veřejných produkcí,

(3) Pořadatel je povinen zajistit, aby osoba určená pořadatelem pro styk s orgány veřejné moci byla 
přítomna v průběhu konání celé akce a označena viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

Článek 3
Výjimky

(1) Starosta města Turnov je oprávněn na základě žádosti1 udělit výjimku z ustanovení čl. 2 odst. 1 
této vyhlášky zejména z  důvodu pořádání  obecně prospěšných nebo neziskových kulturních, 
společenských a sportovních akcí. 

(2) Žádost o výjimku se podává společně s plněním oznamovací povinnosti a musí obsahovat odů-
vodnění. 

Článek 4
Kontrola a sankce 

(1) Za nedodržení povinností  uvedených v této vyhlášce je možno uložit  sankce dle  zvláštních 
právních předpisů2.

Článek 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Mgr. Otakar Špetlík               PhDr. Hana Maierová 
místostarosta města     starosta města 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2011

Sejmuto z úřední desky dne:     30.12.2011

_________________________________________________________________
(1) § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(2) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
      § 46 odst. 2 a § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


