
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
 města Strakonice 

č.1/2001 
o některých omezujících opatřeních k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku 
 
 

Zastupitelstvem města Strakonice schválilo dne 20.6.2001 podle ustanovení § 10 písm. b), c) 
a § 35 odst. 1, 2 a vydané v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
ve znění usnesení Zastupitelstva města Strakonice ze dne 11.6.2003 (čl. 4 odst. 3) 
  
 

Článek  1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Cílem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní 

úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku ve městě Strakonice (dále jen 
město) na těch úsecích, které jsou do jeho působnosti svěřeny (místní záležitosti). 

(2) Touto vyhláškou není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání 
a provozování jiné hospodářské činnosti 1). 

 
 

Článek  2 
Vymezení pojmů 

 
(1) Veřejný pořádek ve městě je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů 

i návštěvníků města a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího 
soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí. 

(2) Činnosti, kterými je nebo může být ve městě narušován veřejný pořádek, jsou především:  
(a) pořádání veřejných hudebních produkcí v podobě živé i reprodukované  (například  

taneční zábavy, plesy, diskotéky),  
(b) malování tzv. grafitti, nápisů a jiných zobrazení bez souhlasu příslušného vlastníka na 

objektech a zařízeních na území města. 
(3) Nočním klidem je pro účely této vyhlášky čas od 22 00 do 6 00 hodin. 
 
 

Článek  3 
Omezující opatření k zabezpečení veřejného pořádku 

 
(1) Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívají ve 

vymezení místa a času, kde a kdy lze některé činnosti vykonávat. 
(2) Pro pořádání veřejných hudebních produkcí dle čl. 2 odst. 2 písm. a) této vyhlášky platí 
časové omezení – lze je pořádat v době od 6 00 do 22 00 hodin, tedy mimo dobu nočního 
klidu (časové omezení). 

(3) Pokud je veřejně přístupná hudební produkce pořádána uvnitř stavby či budovy, je 
zakázána v nebytových i bytových prostorech, které k tomu účelu nejsou určeny 
rozhodnutím stavebního úřadu, je dovolena pouze v prostorech k tomu účelu 
kolaudovaných (místní omezení). 



(4) Pro činnosti dle čl. 2 odst. 2 písm. b) této vyhlášky platí místní omezení – lze je 
vykonávat pouze na místech k tomu určených. Těmito místy jsou ve městě Strakonice  
podchod směrem od Papežových domů na Podskalí, podchod u tržnice U Markéty, 
podchod ke škole Na Jezárkách. 

 
Článek  4 
Výjimky 

 
(1) Z ustanovení čl. 3 odst. 2 této vyhlášky může na písemnou žádost udělit výjimku rada 

města. 
(2) Výjimku lze udělit pouze: 

(a) na pořádání konkrétní akce, 
(b) na určité časové období, je-li činnost (akce) pravidelně opakována, ne však na dobu 

přesahující jeden rok 
(3) Žadatel o výjimku podá na odbor rozvoje MěÚ v dostatečném časovém předstihu 

minimálně 14 dnů před konáním akce žádost, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
(a) přesné označení činnosti, doba a místo konání, určení pořadatele, uvedení druhu 

hudební produkce a jejího provozovatele, 
(b) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, 
(c) identifikace osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby. 

(4) Rada města může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých 
doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku. 

(5) Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje – li 
činnost v době nočního klidu veřejný pořádek. 

(6) Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané městem nebo organizacemi 
jím k pořádání těchto akcí zřízenými. 

 
 

Článek  5 
Sankce 

 
(1) Jakékoliv jednání v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob jako 

přestupek, u právnických osob a u podnikatelů jako správní delikt. 
(2) Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy 2). 
 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Uplatněním této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými předpisy 3). 
(2) Na postup dle této vyhlášky se nevztahují předpisy o správním řízení. 
(3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Strakonice o pořádání veřejných produkcí 

schválená  dne 27.3.1996, a to  ke dni 31.7.2001.    
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2001. 
 
 
 
 

Ing. Pavel Vondrys v.r.     Zdeňka Tomšovicová v.r. 
      starosta             místostarostka 



 
 

 

1) čl. 26 odst.1, 2 Listiny základních lidských práv a svobod 
2) např. zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,  
   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  
3) např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění 


