STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
____________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016,
o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných
akcí na území města Havířova
Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 19.12.2016 usnesením
č.614 /15ZM/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a d) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a cíl
(1) Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního
klidu zkrácena nebo není vymezena vůbec v zájmu udržení místních tradic a upevňování
mezilidských vztahů ve městě.
(2) Předmětem této vyhlášky je dále stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných akcí, konaných na veřejném prostranství1 a
v nezastřešených areálech, v zájmu zabezpečení veřejného pořádku ve městě.
Čl. 2
Vymezení pojmů
(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodiny2, není-li v této vyhlášce
vymezeno jinak.
(2) Akcí se rozumí veřejnosti přístupné společenské, sportovní a kulturní akce, včetně
tanečních zábav, diskoték, cirkusů a lunaparků.
(3) Pořadatelem je právnická nebo fyzická osoba, která pořádá akci svým jménem a na svou
odpovědnost.
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu zkrácena nebo není
vymezena vůbec
(1) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.
(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin v měsíci červnu, a to
v následujících případech:
a) v době konání hudební akce amatérských kapel „Festiválek v Letním“,
b) v době konání celoměstské akce „Havířov v květech“.
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v měsíci září, a to v době
konání tradiční celoměstské akce „Havířovské slavnosti“.
(4) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin dne 24.12. z důvodu konání
„Půlnoční bohoslužby pod širým nebem“.
(5) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 2 a 3 tohoto článku
bude zveřejněna minimálně 5 dnů před datem konáním akce na Úřední desce Magistrátu
města Havířova a na internetových stránkách statutárního města Havířova
www.havirov-city.cz v Harmonogramu celoměstských významných akcí (záložka
„Akce“).
Čl. 4
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení akcí
(1) Pořadatel je povinen uzpůsobit pořádání akce tak, aby nedocházelo k rušení nočního
klidu.
(2) Pořadatel je povinen zajistit dostatečný počet členů pořadatelské služby starších 18 let,
kteří musí být přítomni v průběhu konání celé akce a musí být viditelně označeni
rozlišovací páskou s nápisem „POŘADATEL“.
(3) Pořadatel je povinen při kontrole dle Článku 5 této vyhlášky prokázat souhlas příslušných
orgánů státní správy3, koná-li se akce na pozemní komunikaci.
(4) Pořadatel je povinen písemně nebo e-mailem minimálně 5 dnů před datem konání akce
informovat Městskou policii Havířov o datu konání akce a je-li pořadatelem právnická
osoba, je pořadatel povinen sdělit i jméno a příjmení fyzické osoby, která za něj při
pořádání akce jedná.
(5) Fyzická osoba, která je pořadatelem nebo jedná za právnickou osobu, která akci pořádá,
musí dosáhnout věku 18 let a musí být plně svéprávná.
Čl. 5
Kontrola
Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět strážníci Městské policie Havířov
a policisté Policie České republiky.
Čl. 6
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek nebo správní
delikt podle zvláštních předpisů4.
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb. a § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.
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Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, k zajištění
veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků na
území města Havířova.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Havířova.

Mgr. Jana Feberová, primátorka města v. r.

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky v. r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 13.1.2017
Účinnost dne: 12.1.2017
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