Obec …Kokory…………….
Obecn závazná vyhláška . 1.. / 2006. ,
o stanovení podmínek pro po ádání a pr b h akcí typu technopárty a o zabezpe ení
místních záležitostí ve ejného po ádku v souvislosti s jejich konáním
Zastupitelstvo obce Kokory se na svém zasedání dne 19.4.2006 usnesením .2/06 usneslo
vydat podle § 10 písm. a) a b) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní zákona
. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),
ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
l. 1
Ú el vyhlášky
Ú elem této vyhlášky je stanovit v souladu s § 10 písm. a) a písm. b) obecního z ízení
povinnosti pro po ádání, pr b h a ukon ení akcí typu technopárty v rozsahu nezbytném k zajišt ní
ve ejného po ádku, zejména s cílem umožnit sou innost orgán ve ejné správy p i zajiš ování
ve ejného po ádku v souvislosti s po ádáním t chto akcí.
l. 2
Akce typu technopárty
(1) Akcí typu technopárty se pro ú ely této vyhlášky rozumí ve ejnosti p ístupná hudební
produkce vyzna ující se hlasitou hudbou, v etn hudby reprodukované, jejímž ú elem je zejména
poslech této hudby a tanec, s p edpokládanou ú astí nejmén 50 osob (konkrétní po et osob
doplní obec s p ihlédnutím k místním podmínkám), která od svého zahájení do svého ukon ení,
v etn p estávek a p erušení, p esáhne dobu jednoho dne. Tímto ustanovením nejsou dot eny
shromážd ní upravená zvláštními právními p edpisy1).
(2) Organizátorem akce typu technopárty je osoba, která podala oznámení podle lánku 4,
jinak osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty
konat ( lánek 4 odstavec 2 písm. a/).
(3) Vzhledem ke svému rozsahu se akce typu technopárty považuje za innost, jež m že
narušit ve ejný po ádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe nosti, zdraví
a majetku.
-------------------1)

Nap . zákonem . 84/1990 Sb., o právu shromaž ovacím, ve zn ní pozd jších p edpis .

l. 3
Vymezení ve ejných prostranství a asu pro konání akcí typu technopárty
(1) Akce typu technopárty je zakázáno konat na t chto ve ejných prostranstvích2)
v zastav ném území obce
a) na všech plochách v intraviánu obce
b) na pozemcích ve vzdálenosti 300 m od kostela a h bitova
(2) Akce typu technopárty je zakázáno konat na t chto ve ejných prostranstvích mimo
zastav né území obce
a) staré h išt
b) lokalita Brambor
(3) Organizátor je povinen akci typu technopárty p erušit na dobu od 22,00 do 5,00 hodin.
l. 4

Oznamovací povinnost organizátora akce typu technopárty
(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen nejmén 30 dn p ed jejím konáním
oznámit obecnímu ú adu Kokory
a) jméno, p íjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skute ného bydlišt
organizátora, je-li odlišná od místa jeho trvalého pobytu a je-li organizátorem právnická
osoba, sv j název i obchodní firmu, adresu svého sídla a jméno, p íjmení, datum
narození, adresu trvalého pobytu a adresu skute ného bydlišt , je-li odlišná od místa
trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
b) dobu a místo konání akce typu technopárty, v etn údaje o jejím po átku a ukon ení
a v etn údaje o p ípadných p estávkách a p erušeních,
c) p edpokládaný po et ú astník této akce,
d) po et osob zajiš ujících po adatelskou službu a zp sob jejich ozna ení,
e) jméno, p íjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skute ného bydlišt ,
je-li odlišná od místa trvalého pobytu, osoby pov ené organizátorem akce k osobní
spolupráci s orgány ve ejné správy ( lánek 5 odstavec 4),
f) jméno, p íjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skute ného bydlišt ,
je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která poskytla k užívání pozemek
nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (odstavec 2 písm. a/) nebo název
i obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která poskytla k užívání pozemek
nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (odstavec 2 písm. a/), a jméno,
p íjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skute ného bydlišt , je-li
odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
g) jméno, p íjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skute ného bydlišt ,
je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která bude plnit povinnosti
po adatele ve ejné produkce hudby podle zvláštního právního p edpisu2), nebo název i
obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která bude plnit povinnosti po adatele
ve ejné produkce hudby podle zvláštního právního p edpisu2), a jméno, p íjmení, datum
narození, adresu trvalého pobytu a adresu skute ného bydlišt , je-li odlišná od místa
trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
h) lh tu, ve které zajistí úklid místa konání akce typu technopárty a zp sob tohoto úklidu,
i) zp sob zajišt ní sanitárních za ízení a zásobování pitnou vodou,
j) zp sob zajišt ní obecných povinností p i nakládání s odpady vzniklými p i konání akce
typu technopárty3),
k) zp sob vymezení prostoru, ve kterém se bude akce typu technopárty konat ( lánek 5
odstavec 3).
(2) Organizátor akce typu technopárty je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále
prokázat
a) právní d vod užívání pozemku nebo stavby, kde se má tato akce konat,
b) zajišt ní p ístupu k tomuto pozemku i stavb , v etn právního d vodu oprav ujícího
organizátora a ú astníky akce k tomuto p ístupu,
c) zajišt ní míst pro odstavení vozidel ú astník akce, v etn právního d vodu k užívání
nemovitosti ur ené k odstavení t chto vozidel.
(3) Je-li organizátor více, podává oznámení podle p edchozích odstavc jimi ur ená
osoba. V takovém p ípad se v ásti oznámení podle odstavce 1 písm. a) uvedou údaje o všech
organizátorech.
(4) Výjimku z povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 m že svým usnesením povolit Rada
obce Kokory Rada obce m že svým usnesením též zkrátit lh tu uvedenou v odstavci 1.
(V obcích, kde se rada nevolí, se uvede starosta obce).
------------------------------------------------2)

§ 32 zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis .
3)
§ 12 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis .

l. 5
Povinnosti p i konání akce typu technopárty
(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby po et osob zajiš ujících
po adatelskou službu byl nejmén 5 osob na každých 100 p edpokládaných ú astník akce.
Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce typu technopárty byl v míst jejího
konání p ítomen po et osob zajiš ujících po adatelskou službu podle skute ného po tu ú astník
akce v po tu podle v ty první.
(2) Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby osoby zajiš ující
po adatelskou službu byly v pr b hu konání akce ozna eny viditelným nápisem „Po adatelská
služba“ ( lánek 4 odstavec 1 písm. d/).
(3) Organizátor akce typu technopárty je povinen na míst , na kterém se bude akce typu
technopárty konat
a) viditelným zp sobem vyzna it pozemky, na kterých se bude akce typu technopárty
konat,
b) viditelným zp sobem vymezit místa, na kterých budou ú astníci akce typu technopárty
odstavovat svá vozidla,
c) viditelným zp sobem ozna it p ístup do míst, kde se bude akce typu technopárty konat.
(4) Osoba pov ená podle lánku 4 odstavce 1 písm. e) a fyzická osoba podle lánku 4
odstavce 1 písm. g) nebo fyzická osoba jednající za právnickou osobu podle lánku 4 odst. 1 písm.
g), je povinna být po celou dobu konání akce typu technopárty p ítomna na míst konání této akce
nebo v jejím bezprost edním okolí za ú elem komunikace s orgány ve ejné správy. Je povinna
poskytovat orgán m ve ejné správy pot ebnou sou innost a spolupráci k zajiš ování ve ejného
po ádku p i konání akce typu technopárty.
(5) Organizátor je povinen v p ípad narušení pokojného pr b hu akce typu technopárty,
pokud p es veškerá u in ná opat ení nedojde k obnovení jejího pokojného pr b hu
prost ednictvím osob, které zajiš ují po adatelskou službu, bez zbyte ného odkladu tuto
skute nost oznámit a požádat o spolupráci obec, na jejímž území tato akce probíhá, nebo Policii
eské republiky.
l. 6
Spole ná ustanovení k povinnostem
Povinnosti uvedené v lánku 4 a 5 se vztahují pouze na po ádání ve ejnosti p ístupných
akcí typu technopárty, bez ohledu na to, zda se taková akce koná na ve ejném prostranství.
l. 7
Sankce za porušení vyhlášky a kontrola pln ní povinností
(1) Nespln ní povinností stanovených touto vyhláškou m že být postiženo jako p estupek4),
nebo jako správní delikt5).
(2) Dodržování této vyhlášky jsou v mezích své pravomoci stanovené zvláštními právními
p edpisy oprávn ny kontrolovat Policie eské republiky6), a Obecní ú ad Kokory 8) .
----------------------------------------------------4)

§ 46 odst. 2 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis (P estupkem proti
po ádku ve v cech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecn závazných vyhláškách
obcí a kraj vydaných na úseku jejich samostatné p sobnosti. Za p estupek podle odstavc 1 a 2 lze uložit
pokutu do 30 000 K .).
5)
§ 57 odst. 4 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis (Obec m že
uložit pokutu až do výše 200 000 K osob , která porušila povinnost stanovenou právním p edpisem obce.).
6)
§ 2 odst. 2 písm. j) zákona . 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis .
7)
§ 2 odst. písm. d) zákona . 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn ní pozd jších p edpis .

8)

§ 53 odst. 1 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis .

l. 8
Ú innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem 1.6. 2006.

ing.Vladimír Lichnovský
místostarosta

Vyv šeno na ú ední desce dne: 10.5.2006
Sejmuto z ú ední desky dne:

P íloha:

Old ich Horák
starosta

