Obecně závazná vyhláška
Obce České Libchavy
č. 1/2007
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních
podniků k zajištění veřejného pořádku
Obec České Libchavy, po schválení obecním zastupitelstvem dne 1.11.2007 vydává v souladu
s ustanoveními § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav,
diskoték a jiných kulturních podniků
1) Pořadatel veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky, jiného kulturního podniku (dále
jen „akce“) provozovaného zcela nebo zčásti v časovém úseku mezi 22:00 a 6:00 hodinou je
povinen písemně oznámit Obecnímu úřadu České Libchavy, nejméně 10 kalendářních dnů
před termínem konání akce:
a) přesné označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec
a místo konání
b) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt, místo podnikání nebo sídlo, identifikační číslo
pořadatel akce a telefonický kontakt na něj,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
c) počet členů pořadatelské služby.
2) Pořadatel akce je povinen zajisti, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu
konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
Článek 2
Závěrečná ustanovení
Přílohou této obecně závazné vyhlášky je tiskopis „Oznámení o konání hudební produkce“
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.11.2007.

…………………………
František Šalda
starosta obce

Vyvěšeno dne: 12.11.2007
Sejmuto dne:

……………………………
Lidmila Fialová
místostarosta obce

Příloha k OZV č. 1/2007

Obec České Libchavy
České Libchavy 160, 561 14
IČO: 278 670, tel.: 465 582 115

OZNÁMENÍ
o konání hudební produkce

Název (označení) akce: …………………………………………………………………………
Datum a čas (od – do) konání: ………………………………………………………………….
Místo konání: …………………………………………………………………………………...
Hlavní pořadatel (adresa), telefon – fax, IČO): ………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Druha hudební produkce:
1. živé provozování – zábavná hudba k tanci
2. 2. živé provozování – zábavná hudba v koncertním provedení (výlučně k poslechu)
3. vážná hudba – živé provozování nebo repro
4. pravidelně se opakující živé hudební produkce v restauracích, ubytovacích zařízeních
a na veřejných prostranstvích, při nichž se nevybírá vstupné
5. disko a videoprodukce
6. užití hudby při výuce tance
7. reprodukovaná hudba k poslechu

……………………………………………
podpis hlavního pořadatele

ouclib@seznam.cz

www.ceskelibchavy.cz

