
 

O B E C  N E K O Ř  

Z a s t u p i t e l s t v o  o b c e  N e k o ř  

 

Obecně závazná vyhláška 

 obce Neko ř  

č. 2/2015 

o nočním klidu a o stanovení podmínek pro po řádání, pr ůběh a ukon čení 
veřejnosti p řístupných sportovních a kulturních podnik ů, včetně tanečních 

zábav a diskoték a jiných kulturních podnik ů v rozsahu nezbytném k zajišt ění 
veřejného po řádku 

 

Zastupitelstvo obce Nekoř se na svém zasedání dne 15. 6. 2015 usnesením č. 7b/VI-2015 
usneslo vydat na základě 10 písm. b) a d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 47 odst. 3 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 
Noční klid 

 
1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hod. do 06.00 hodin . 

2) V souvislosti s konáním akcí: koncerty pořádané v CVAN, Pálení čarodejnic na 
Bredůvce,  Rybářský táborák, Hasičský táborák, Myslivecké hody, Pouťové posezení 
pod lipami, je stanovena kratší doba nočního klidu, a to od 02.00 hod do 06.00 hod . 

3) Na základě žádosti lze rozhodnutím vydaným na základě této vyhlášky stanovit 
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

 
Článek 2 

Podmínky pro po řádání ve řejnosti p řístupného podniku 
 

1) Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí veřejnosti přístupné sportovní a kulturní 
podniky, včetně tanečních zábav, plesů, diskoték, venkovní produkce hudby a jiné 
veřejnosti přístupné kulturní podniky. 

2) V rekreační oblasti Pastvinské přehrady v k.ú. Nekoř (po obou stranách Pastvinské 
přehrady, Petrův palouk a přilehlé okolí, na prostranství u hráze Pastvinské přehrady, 
včetně parkoviště za hrází Pastvinské přehrady) vyznačené v příloze č. 1 lze veřejnosti 
přístupný podnik pořádat pouze mimo dobu no čního klidu.  

3) Pořadatel veřejnosti přístupného podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit 
nejméně 14 dnů před jeho konáním Obecnímu úřadu Nekoř: 
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, 

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) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné 
moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí, 

e) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik 
konat, 

f) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o 
místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků, 

g) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání 
akce1, 

h) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany2. 

 
4) Výjimku z doby uvedené v odst. 2 lze na základě žádosti3 udělit na pořádání jednotlivé 

konkrétní akce nebo na konkrétní období. O výjimce rozhoduje Zastupitelstvo obce 
Nekoř. V žádosti se uvede: 

a) jméno, příjmení nebo název, místo trvalého pobytu nebo sídlo pořadatele akce, 
datum narození nebo identifikační číslo (IČO)4; 

b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání; 
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní; 
d) identifikaci osoby zodpovědné za zajištění pořadatelské služby. 

 
Článek 3 
Kontrola 

 
Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce vykonává Městská policie Žamberk5. 
Oprávnění orgánů Policie ČR, jakož i dalších kontrolních orgánů, nejsou tímto dotčena. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Nekoř 
č. 1/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, ze dne 4.7.2006.  

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015 

 
 
 
 Ing. Jana Kubíčková Berková Ing. Jiří Pomikálek 
 místostarostka  starosta  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 15.6.2015 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..      
 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 

                                                 
1 § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce 
vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 
odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně. 
3 vzhledem k tomu, že o žádosti bude rozhodnuto dle zákona č. 500/2004 Sb. je doporučeno žádost podat 
nejméně 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku 
4 § 37 zákona č. 500/2004 Sb. 
5 na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcí 


