
MĚSTO 

ČERVENÝ KOSTELEC 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A  č. 7/2005 

 

o stanovení podmínek k zabezpečení veřejného pořádku 

 

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se usneslo dne 24.11.2005 usnesením č.2.13.  podle § 84 

odst. 2 písm. i) a § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) vydat tuto obecně 

závaznou vyhlášku. 

 

Čl. 1 

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav,  

diskoték a jiných kulturních a sportovních podniků 

(1) Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní a sportovní podniky (dále jen „akce“) lze 

provozovat pouze v době od 6,00 do 22,00 hodin. 

(2) Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu v Červeném Kostelci 10 dnů před jejím 

konáním: 

jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, 

označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání,  

předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, 

počet členů pořadatelské služby. 

Toto ustanovení se nevztahuje na pořádání akcí kulturními a sportovními organizacemi se 

sídlem na území města, vyplývajících ze statutu jejich činnosti, ve vlastních zařízeních. 

(3) Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání 

celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“. 

(4) Rada města na základě písemné žádosti, podané nejméně 20 dnů před plánovaným konáním 

akce, může udělit výjimku na prodlouženou dobu konání akce. Výjimka nabývá účinnosti 

doručením písemného vyrozumění žadateli. 

 Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání zrušit, narušuje-li činnost 

v době nočního klidu veřejný pořádek. Výjimka pak pozbývá účinnosti doručením 

písemného vyrozumění žadateli. 

 

Čl. 2 

Kontrola a sankce 

(1)  Kontrolou dodržování ustanovení této vyhlášky je pověřena Městská policie Červený 

Kostelec. 

(2) Jednání v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek a u 

fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti a u právnických osob jako správní delikt 

s možností uložení pokuty podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů nebo zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

 

Čl. 5 

Účinnost 

Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání Zastupitelstva města dne 24.11.2005 a nabývá 

účinnosti dnem 15.12.2005.  

 

 

 

 Petr Mědílek        Karel Cejnar 

     starosta        místostarosta  


