
Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 5/2004 

o zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku 
 

Změna: 11/2004 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
 Tato vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku 
spočívající ve stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných podniků a časově a místně 
omezuje pořádání veřejných hudebních produkcí v hostinských provozovnách, hernách a obdobných 
provozovnách služeb, pokud při nich dochází k opakovanému neúměrnému obtěžování občanů.  
 

II. 
Časové a místní omezení pořádání veřejných hudebních produkcí v hostinských provozovnách, 
hernách a obdobných provozovnách služeb, při nichž dochází k narušování veřejného pořádku 

 
1. Opakované neúměrné obtěžování občanů pořádáním veřejných hudebních produkcí v hostinských 

provozovnách, hernách a obdobných provozovnách služeb se považuje za činnost, jež by mohla 
narušit veřejný pořádek ve městě Slavkov u Brna. 

2. Zastupitelstvo města Slavkov u Brna, v zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na 
návrh rady města v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky omezí na území města časově a místně 
pořádání veřejných hudebních produkcí v hostinských provozovnách, hernách a obdobných 
provozovnách služeb, pokud při nich dochází k opakovanému neúměrnému obtěžování občanů. 

3. Časové omezení pořádání veřejných hudebních produkcí v hostinských provozovnách, hernách a 
obdobných provozovnách služeb se pro vymezené území města nařizuje na dobu šesti měsíců od 
nabytí účinnosti vyhlášky, kterou bylo toto vymezené území do přílohy č. 1. zařazeno. 

4. Rada města před časovým a místním vymezením pořádání veřejných hudebních produkcí 
v hostinských provozovnách, hernách a obdobných provozovnách služeb za spolupráce s obvodním 
oddělením Policie České republiky ve Slavkově u Brna, popř. městskou policií nebo s orgánem 
ochrany veřejného zdraví posoudí, zda se skutečně jedná o místa, na kterých dochází k opakovanému 
neúměrnému obtěžování občanů. Nejprve se rada pokusí místní poměry napravit jinak (například 
pohovorem s provozovatelem, přijetím technických či hygienických opatření) a v nevyhnutelných 
případech navrhne zastupitelstvu města dobu pořádání omezit, přitom vymezí území města a určí 
rozsah omezení doby pořádání. Omezení doby pořádání navrhne rada města dle místních podmínek 
v rozmezí od 20.00 do 24.00 hod. 

5. Nově lze veřejnou hudební produkci pořádat až následující den, nejdříve v 6.00 hod. (konec nočního 
klidu). 

6. Výjimku z omezení doby pořádání ve vymezeném území města na přiměřenou dobu v souvislosti 
s pořádáním akcí celoměstského významu může povolit rada města Slavkov u Brna.  

7. Rada města může v případě, že pominou důvody pro zařazení vymezeného území města do přílohy 
č. 1 této vyhlášky, pro období do podání návrhu na vyřazení zastupitelstvu města až do účinnosti jeho 
rozhodnutí o tomto návrhu, povinnost stanovenou v příloze č. 1 vyhlášky pozastavit. 

 
III. 

Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných podniků 
 

1. Při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 
diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik), je pořadatel či provozovatel povinen nejpozději 5 dnů 
před jeho konáním písemně oznámit svůj záměr městu. 

2. V písemném oznámení musí být uvedeno jméno (název) a adresa (sídlo) pořadatele, obsahové 
zaměření, místo a čas pořádání, očekávaný počet účastníků, identifikace osoby zodpovědné za 
zajištění pořadatelské služby. Město přitom může stanovit po dohodě s obvodním oddělením Policie 
ČR, popř. s městskou policií, stanovit počet členů pořadatelské služby. Oznamovací povinnost 
stanovená obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích není tímto ustanovením dotčena. 



3. Uvnitř stavby lze veřejnosti přístupný podnik pořádat jen tehdy, je-li stavba k tomu účelu kolaudačním 
rozhodnutím stavebního úřadu určena, a obec v tom případě může individuálně stanovit podmínky k 
zabezpečení požární ochrany u veřejně přístupných podniků, kterých se zúčastní větší počet osob. 

4. Bude-li se oznámený, veřejnosti přístupný podnik konat ve vymezeném území města, kde je stanovena 
doba pořádání či ukončení veřejné produkce hudby dle přílohy č. 1 této vyhlášky, je pořadatel povinen 
tuto dobu dodržet. 

5.  
IV. 

Kontrolní činnost 
 

Dodržování této vyhlášky kontroluje Policie České republiky, popř. městská policie a osoby pověřené 
městem, ty se přitom při kontrole musí písemným pověřením prokázat. 
 

V. 
Sankce 

 
1. Fyzickou osobu, která poruší tuto vyhlášku, lze postihnout dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů. 
2. Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která při výkonu své podnikatelské činnosti 

poruší tuto vyhlášku, může obec v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. 
 

VI. 
Ustanovení společná a závěrečná, účinnost 

 
1. Odpovědnost pořadatele či provozovatele za to, že hladina hluku nepřesáhne stanovené limity hluku a 

vibrací, a dále za dodržování právních předpisů chránících občany před alkoholismem a jinými 
toxikomániemi, případně za porušení jiných zvláštních předpisů, není touto obecně závaznou 
vyhláškou dotčena. 

2. Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dnem jejího 
zveřejnění na úřední desce (vyhlášením). 

 
 
 
 
 Mgr. Petr Kostík Ing. Ivan Charvát 
 starosta města  místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2004 

 

 
 

Vymezené území města 
Časové omezení veřejných hudebních 

produkcí 

Ulice: 

 Úzká, v úseku od ulice 
Fugnerova k ulici 
Brněnská 

 Brněnská, v úseku od 
ulice Úzká ke Koláčkovu 
náměstí 

 

Konec pořádání veřejných hudebních 
produkcí: 

neděle – čtvrtek do 2400 hod., 
pátek – sobota do 0200 následujícího dne 

 

 
 


