Obecně závazná vyhláška
č. 7/2016
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 3. listopadu 2016
usnesením č. ZM 116- 7495/16 sneslo vydat na základě § 10 písm. a) a b) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku,

o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti
přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného
pořádku
Článek 1
Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou
právní úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku ve městě Nové Město nad Metují, a
to stanovením podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných hudebních produkcí,
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků, konaných ve venkovních prostorách, pokud
jsou spojeny s možností konzumace alkoholu (dále jen „akce“).

Článek 2
Vymezení pojmů
(1) Veřejný pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů
i návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnost osoby a jejího soukromí,
ochrany majetku a zdraví.
(2) Akce uvedené v článku 1 této obecně závazné vyhlášky jsou činností, která narušuje nebo by
mohla narušit veřejný pořádek na území města Nové Město nad Metují.
(3) Pořadatelem akce (dále jen „pořadatel“) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která svým
jménem akci organizuje a řídí.
(4) Odpovědným zástupce pořadatele je fyzická osoba, která pořadatele zastupuje při konání
akce.
(5) Pořadatelskou službou se rozumí regulace chování návštěvníků směřující k zajištění řádného
průběhu akce a zajištění veřejného pořádku při konání akce.

(6) Veřejnosti přístupnou hudební produkcí se rozumí veřejné provozování hudebního díla
s textem nebo bez textu, v živé či reprodukované podobě.
(7) Veřejnosti přístupnou akcí je akce přístupná každému bez omezení.

Článek 3
Závazné podmínky pro pořádání akcí
(1) Pořádání akce uvedené v článku 1 této obecně závazné vyhlášky je pořadatel povinen
nejpozději 5 dnů před jejím konáním písemně oznámit svůj záměr Odboru správy úřadu
Městského úřadu Nové Město nad Metují. K tomuto oznámení je možno použít tiskopis, který
tvoří přílohu č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
(2) V písemném oznámení musí být zejména uvedeno:
a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce
b) označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo
konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby,
e) označení odpovědného zástupce pořadatele (včetně jeho přesné identifikace).
(3) Pořadatel je dále povinen:
a) zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání celé akce a
označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“,
b) vytvořit orgánům města a strážníkům Městské policie Nové Město nad Metují podmínky
pro řádný výkon dohledu.

Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku ze dne
6. dubna 2006.

Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.

Petr Hable v.r.
starosta

Ing. Michal Beseda, MBA v.r.
místostarosta
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