MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává v souladu s ust. § 10 písm. a) 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
Úvodní ustanovení
1. Město Sezimovo Ústí (dále jen město) v souladu s platnou právní úpravou1)
deklaruje, k uspokojování potřeb občanů města, touto obecně závaznou
vyhláškou (dále jen vyhláška) svůj zájem na ochraně veřejného pořádku při
provozování hostinských činností. Cílem této vyhlášky je jednak regulace
nežádoucích důsledků provozování hostinských činností v době nočního klidu,
zejména narušení veřejného pořádku a jednak vytvořit provozovatelům
hostinské činnosti takové podmínky, aby při jejich podnikání nedocházelo ke
kolizi s dodržováním veřejného pořádku ve městě v době nočního klidu.
2. Touto vyhláškou není dotčeno právo fyzických a právnických osob na
podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti 2).
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným pořádkem jednak souhrn pravidel chování obsažený v právních
normách a jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejichž
zachování je podle obecného názoru nezbytnou podmínkou klidného a
spořádaného společenského soužití,
b) dobou nočního klidu doba od 22,00 hod. do 06,00 hod. 3).
Čl. 3
Omezení
1. V době nočního klidu se zakazuje provozovat hostinskou činnost v tzv.
předzahrádkách a dalších obdobných venkovních zařízeních sloužících
k hostinské činnosti. Výjimku z tohoto omezení může udělit rada města pouze
pro pořádání konkrétní akce a to na základě písemné žádosti podané nejméně 30
dnů před pořádáním akce.
2. Žádost o výjimku musí obsahovat
a) indentifikaci provozovatele vč. kontaktní osoby,
b) označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní

Čl. 4
Závěrečné ustanovení
1. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Sezimovo Ústí, tím
nejsou dotčeny pravomoci Policie České republiky.
2. Porušení této vyhlášky může být postihováno podle zvláštního předpisu 4).
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
1) § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o obcích)
2) Čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
3) Čl. 2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
4) § 58 odst. 4 zákona o obcích
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