MĚSTO

BEROUN

Zastupitelstvo města Beroun

Obecně závazná vyhláška č.

11/2017

k zabezpečení veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Beroun se na svém zasedání dne 13. 12. 2017 usnesením
č. 91/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), b) a d) a § 84 odst. 2

písm. h) zákona č. '128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)_ve„znění PozděJělch
předpisu, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb„ o některých
přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
Článek 1
Úvodní ustanoveni

1) Účelem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného ^pořádku
na území města Beroun (dále jen „město")

tak, aby v souvislosti s činnostmi

vymezenými v článku 3 a veřejnosti přístupnými kulturními podniky byly
minimalizovány zásahy do oprávněných zájmů obyvatel a návštěvníků města,
se těchto činností a kuíturních podniků nezúčastní (dále jen „nezúčastněné

kteří

osoby").

2) Opatření směřující k regulaci nežádoucích důsledků činností vymezených v článku 3

této vyhlášky a veřejnosti přístupných kulturních podniků jsou stanovena v zájmu
ochrany práva na pokojné bydlení a spánek jakožto součásti práva na ochranu

soukromého a rodinného života. U činností vymezených v článku 3 této vyhlášky jsou

tato opatření stanovena též v zájmu ochrany majetku občanů a návštěvníků města
i majetku města

jako veřejného statku, jehož ochrana je ve veřejném zajmu

a v zájmu chráněném městem jako územním samosprávným celkem.
3) Tato vyhláška:

a) vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo

byt

v'rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a stanovuje
místa a čas, v nichž lze tyto činnosti vykonávat,

b) stanovuje závazné podmínky pro pořádání průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték, v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku,

c) stanovuje výjimečné případy, při
kratší než 'stanoví

nichž je doba nočního klidu vymezena dobou

zákon nebo při

nichž nemusí

být doba nočního

klidu

dodržována.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) veřejným pořádkem

stav, který umožňuje

klidné a pokojné soužití občanů

a návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího
soukromí, nerušeného a pokojného užívání jejího obydlí, ochrany majetku, zdraví
a práva na příznivé životní prostředí,

b) volným prostranstvím otevřené prostranství nebo prostor, který se nachází mimo
pevnými zdmi ze všech stran stavebně uzavřené

objekty,

c) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,
a to bezohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1),

d) obytným domem stavba pro bydlení2), stavba pro rodinnou rekreaci2), stavba
ubytovacího zařízení2) a víceúčelová stavba, jejíž část je užívána k bydlení,

e) hostinským zařízením provozovna, v níž se provozuje hostinská činnost3) (např.

restaurace, kavárna, vinárna, zahradní restaurace, bar, bufet, stánek rychlého

občerstvení, cukrárna apod. ),

f) blízkým okolím prostor v okruhu 100 m od místa výkonu činnosti vymezené v článku
3 nebo místa konání veřejnosti přístupného kulturního podniku, přičemž se

vychází

z přímé vzdálenosti hranic dotčených objektů, resp. volného prostranství a objektu,
měřené tzv. vzdušnou čarou

mezi jejich nejbližšími body,

g) dobou nočního klidu doba od 22. 00 hod. do 6. 00 hod., není-li v této vyhlášce
stanoveno jinak,

h) veřejnosti přístupnými kulturními podniky jakékoliv akce přístupné veřejnosti,
při nichž je produkována hlasitá živá nebo reprodukovaná hudba, jejímž účelem
Je zejména poslech této hudby nebo tanec, například taneční zábavy plesy
diskotéky, koncerty a jiná hudební vystoupení; za veřejnosti přístupné kulturní
podniky podle této vyhlášky se nepovažují filmová představení,

i) pořadatelem veřejnosti přístupného kulturního podniku osoba, která ho pořádá, resp.
organizuje.

Článek 3

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek na území města nebo být v rozporu

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, jsou:

a)

rušení nočního klidu hlasitými projevy, zvuky, hudbou a provozem hostinských
zařízení,

b)

c)

provozování zařízení pro reprodukci hudby (např. televizní a rozhlasový přijímač,
Juke-box a jiné přehrávače hudebních nosičů) v hostinských zařízeních
a provozování živé hudby uvnitř budov, pokud je hudba slyšitelná i na veřejném
prostranství mimo tato zařízení
používání zábavné pyrotechniky.
Článek 4
Opatření k zabezpečení veřejného pořádku

1) V době nočního klidu je zakázáno obtěžovat obyvatele v obytných domech nad míru
v místě obvyklou hlasitými projevy, zvuky, hudbou a provozem hostinských zařízeni.

2) Hostinská zařízení musí být zajištěna tak, aby v době nočního

klidu nerušila svým

provozem osoby bydlící v blízkém okolí.
1>

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2> §2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů

3) Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších
předpisů

3) Pro hostinská zařízení, v jejichž blízkém okolí se nachází obytné domy, se stanovuje
omezení provozní doby takto:

a) Počátek provozní doby se stanovuje každý den nejdříve v 6. 00 hod., není-li dále
stanoveno jinak.

b) Konec provozní doby se stanovuje ve dnech neděle až čtvrtek nejpozději v 1. 00
hod. následujícího dne a ve dnech pátek, sobota a ostatních dnech, pokud po nich

bezprostředně následuje den pracovního klidu4), nejpozději ve 3. 00 hod.
následujícího dne, není-li dále stanoveno jinak. Toto omezení se nevztahuje
na 31. prosince.

c) Provoz restauračních zahrádek může

být zahájen nejdříve v 8. 00 hod. a musí být

ukončen nejpozději ve 22. 00 hod.

d) Omezení provozní doby dle písm. a) až c) tohoto odstavce se nevztahuje
na hostinská zařízení na čerpacích
ubytovaným hostům.

stanicích a na hotelové bary sloužící pouze

4) Činnosti uvedené v článku 3 písm. b) lze vykonávat pouze na místech vzdálených
nejméně 100 m od obytných budov, zdravotnických a sociálních zařízení, kostelů
a hřbitovů a v době od 8:00 hod. do 22:00 hod.

5) Používání zábavné pyrotechniky je zakázáno v době nočního klidu. Tento zákaz
se nevztahuje na noc z 31. prosince na 1 . ledna.
Článek 5

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních
podniků

1) Veřejnosti přístupné kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen
„veřejné hudební produkce" nebo „akce"), lze na území města provozovat jen
takovým způsobem, aby nedocházelo k rušení veřejného pořádku, zejména nočního
klidu. Za tím účelem jsou jejich pořadatelé povinni tyto akce zajistit tak, aby jimi
nezúčastněné osoby nebyly obtěžovány.
2) Hudební produkce lze provozovat:

a) na volném prostranství v době od 8:00 hod. do 22:00 hod. a v případech, kdy je
v či. 7 odst. 1 této vyhlášky vymezena doba nočního klidu od 23. 00 do 6. 00 hod.,
do 23. 00 hod.,

b) uvnitř budov od 8:00 hod. do 24:00 hod. a v pátky, soboty a ostatní dny, pokud

po nich bezprostředně následuje

den pracovního klidu4), v době od 8:00 hod.

do 3:00 hod. následujícíhodne.

3) Dodržení podmínek stanovených v odst. 1) a 2) tohoto článku je povinen zajistit
pořadatel veřejné hudební produkce.
4) Pořadatel veřejné hudební produkce je dále povinen:

a) splnit oznamovací povinnost podle článku 6, není-li dále stanoveno jinak,
b) zabezpečit, aby akce probíhala v souladu se skutečnostmi

uvedenými v oznámeni,

c) zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob starších 18 let,
nejméně však 1 takovou osobu na každých i započatých 50 účastníků akce,
k zabezpečení
služba"),
4>

pokojného průběhu

a ukončení

akce (dále jen „pořadatelská

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

d) zajistit, aby všichni členové

pořadatelské služby byli po celou dobu průběhu

přítomni a byli označeni viditelným nápisem „POŘADATEL",

akce

e) zajistit, aby pořadatelská služba po celou dobu průběhu akce dohlížela nad jejím
řádným průběhem, činila

přiměřenou

poměrům

veřejný pořádek při

veškerá opatření pro omezení hluku, jenž by nad míru

mohl obtěžovat

osoby bydlící v blízkém okolí, zajistila

vstupu a při opouštění místa konání akce,

f) učinit veškerá opatření pro to, aby hudební produkcí nebyl rušen noční klid; za tím
účelem je povinen zajistit ztlumení hudby na nejnižší možnou úroveň umožňující
její veřejnou produkci,

g) zajistit, aby v případě narušení

pokojného průběhu

akce byla tato skutečnost bez

zbytečného odkladu oznámena Městské policii Beroun nebo Policii ČR,

h) vytvořit orgánům města, strážníkům Městské policie Beroun a příslušníkům Policie
ČR podmínky pro řádný výkon dozoru a kontroly,
i) určit osobu starší 18 let k dohledu nad řádným průběhem akce a zabezpečení
povinností pořadatele a k osobní spolupráci s orgány města, Městskou policií
Beroun a Policií ČR, pokud není na akci osobně přítomen
nebo pokud je
pořadatelem právnická osoba.
Článek 6
Oznamovací povinnost

1) Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen oznámit nejméně 10 kalendářních
dnů před jejím konáním Městskému úřadu

Beroun:

a) jméno, příjmení, datum narození, telefonní kontakt, adresu místa trvalého pobytu
a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele, jde-li

o podnikající fyzickou osobu, též IČ a sídlo; je-li pořadatelem právnická osoba,
název, sídlo, jméno, příjmení
právnickou osobu jedná,

a telefonní kontakt fyzické osoby, která za tuto

b) označení druhu, příp. název akce (opakujících se akcí), dobu a místo konání,
včetně údaje o jejím počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků akce,
d) opatření, která provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek,
e) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
f) údaje o

osobě pověřené

pořadatelem

k

dohledu

nad řádným

průběhem

akce a k osobní spolupráci s Městskou policií Beroun a Policií ČR, pokud
pořadatel není na akci osobně přítomen

nebo pokud je pořadatelem

právnická

osoba,

g) v případě akce
jejího konání
účastníků akce,
jejich likvidace,

konané na veřejném prostranství lhůtu, ve které zajistí úklid místa
a způsob tohoto úklidu, způsob zajištění hygienických potřeb
způsob nakládání s odpady vzniklými v průběhu akce a zajištění
způsob vymezení prostoru, ve kterém se bude akce konat.

2) Je-li pořadatelů více, oznámení podle odst. 1) tohoto článku podává jimi určená
osoba. V takovém případě se v oznámení uvedou údaje o všech pořadatelích.
3) V případě opakujících se pravidelných hudebních produkcí postačí pouze jedno
oznámení podle odst. 1) tohoto článku s uvedením, že se jedná o opakující se akce
a v jakém konkrétním období, dnech a časech.

4) Oznamovací

povinnost podle tohoto článku

v souvislosti s

oslavami

se nevztahuje

na akce pořádané

konce roku a vítání Nového roku, na taneční

kurzy

a na akce, jejichž konání bylo uveřejněno v Radničním listě nebo v kulturním
kalendáři na internetových stránkách města Beroun www. mesto-beroun. cz.
Článek?
Stanovení výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního lidu dodržována

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 23. 00 hod. do 6. 00 hod. v

následujících

případech:

a) v noci ze dne konání tradiční akce Pálení čarodějnic dne 30. dubna na den
následující,

b) v noci ze dne konání tradičního koncertu skupiny BRUTUS v areálu Pivovaru
Berounský medvěd na den následující - jeden víkend v noci z pátku na sobotu
nebo ze soboty na neděli zpravidla v měsíci květnu nebo červnu,
c) v noci ze dne konání tradiční akce Berounské hradby na den následující -jeden
víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci červnu,

d) v noci ze dne konání tradiční akce Jiná káva pod širým nebem na den následující
-jeden víkend v noci z pátku na sobotu v měsíci červnu,

e) v noci ze dne konání tradičního koncertu v areálu Kempu Na hlrázi na den
následující -jeden víkend v noci z pátku na sobotu ve dne konání akce Den
bezpečí v měsíci červnu,

f) v noci ze dne konání tradiční akce Mezinárodní skateboardový závod Grand Prix
Beroun na den následující -jeden víkend v noci ze soboty na neděli v měsíci
červnu,

g) v noci ze dne konání tradiční akce Závodí Fest na den následující - jeden víkend
v noci ze soboty na neděli v měsíci srpnu,
h) v noci ze dne konání tradiční akce Berounské Letorosty na den následující -jeden
víkend v noci ze soboty na neděli v měsíci září,
i) v noci ze dne konání tradičního open air koncertu Modrej Beroun v areálu
Pivovaru Berounský medvěd na den následující -jeden den v noci ze středy
na čtvrtek vždy první středu v měsících květen až září.
2) Doba nočního klidu nemusí být dodržována
z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

v noci z 31. prosince na 1. ledna

3) Pořadatelé akcí uvedených v odst. 1 písm. b) až h) jsou povinni oznámit konkrétní
termín jejich konání Městskému úřadu Beroun podle článku VI. této vyhlášky.
Informace o konkrétním termínu konání těchto akcí bude zveřejněna Městským
úřadem Beroun na internetových stránkách města Beroun www. mesto-beroun. cz
minimálně 5 dnů před datem konání.

Článek 8
Společná, přechodná a zrušovací ustanovení
1) Dohled nad touto vyhláškou provádí Městská policie Beroun.
2) Agendu související s oznámeními podle článku 6 a zveřejňování informací
podle článku 7 odst. 3 této vyhlášky zajišťuje právní oddělení Kanceláře tajemníka
Městského úřadu

Beroun.

3) Oznámení o konání opakujícíchse veřejných hudebních produkcí, která byla učiněna
před nabytím účinnosti této vyhlášky podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011

k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, se považuji za splnění oznamovací
povinnosti podle článku 6 této vyhlášky.

4) Zrušuje se:

Obecně závazná vyhláška č. 11/2011, k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 11/2011, k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 11/2011, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 3/2012.
Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

Ing. Mic
místo?

Vyvěšeno na úřední desce dne: . J. i(. :X'
Sejmuto z úřední desky dne:

Mgr. Ivan Kus
starosta

