
 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2016 
 

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných 

sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k 

zajištění veřejného pořádku 
 
Zastupitelstvo města Buštěhrad se na svém zasedání dne 21. 12. 2016 usneslo vydat na 
základě ustanovení § 10 písm.b) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Účel vyhlášky 
 
1.Tato vyhláška stanoví podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 
jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ve 
městě Buštěhradu. 
 

 
Čl. 2 

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a 

jiných 
kulturních podniků 

 
1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a 

diskoték, lze provozovat: 
 
V době: 

 
a) u příležitosti vítání Nového roku         od 08.00 do 02.00 hod 
b) dne 30. 4. - pálení Čarodějnic        od 18.00 do 01.00 hod 
c) vždy každoročně druhou sobotu v září – Bushfest  od: 18.00 do 23.00 hod 
d) každý pátek a každou sobotu        od 18.00 do 23.00 hod 

 
2. V ostatních dnech pouze v době od 06,00 hod do 22,00 hod. 

 
3. Provozovat akce uvedené v odst. 1 této vyhlášky lze za splnění následujících 

podmínek: 
 



 

 

a) Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce městskému úřadu nejpozději 
7 dnů před jejím konáním.  

 
b) Pořadatel akce, která není vyspecifikována v odst. 1, může zažádat o výjimku 

z doby stanovené v odst. 1. za podmínek, že toto oznámí 6 týdnů před konáním 
akce. Tuto výjimku může v individuálních případech stanovit starostka města ve 
správním řízení.  

  
 

4. V oznámení podle této vyhlášky musí být uvedeno: 
 

a) jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce a osoby oprávněné 
jednat jeho jménem 

b) jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce 
c)  druh akce, den a místo jejího konání 
d) dobu zahájení a ukončení akce 
e) předpokládaný počet účastníků akce 
f) opatření, která organizátor a pořadatel akce provedou, aby akce nenarušila 

veřejný pořádek, zejm. potřebný počet pořadatelů starších 18 ti let, které k 
organizaci akce určí, a způsob jejich označení 

g) způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce 
h) způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce 
i) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má 

podnik konat, včetně souhlasu vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž 
se má akce konat 

j) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany 

 
5. Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě 

poučených osob k zajištění jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská 
služba) a zabezpečí plnění povinností vyplývajících z příslušných právních 
předpisů. 

 

 
Čl. 3 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 
 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyvěšení 
 

2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města 
Buštěhrad vydaná dne 26. 02. 2008, č. 2/2008. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
__________________     _________________ 
 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková    Mgr. Magda Kindlová 
starostka       místostarostka 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2016 
 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12.2016 


