MĚSTO HOLÝŠOV
Zastupitelstvo města Holýšova

Obecně závazná vyhláška města Holýšova
č. 1/2016
ze dne 24. 2. 2016,
která omezuje provozní dobu pohostinských zařízení na území
města Holýšova.
Zastupitelstvo města Holýšova se na svém zasedání dne 24. 2. 2016 usnesením č. …..
usneslo vydat na základě § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV):
Čl. 1
(1) Účelem této OZV je zajištění veřejného pořádku ve městě v nočních hodinách
omezením provozní doby „pohostinských zařízení“ na území města Holýšova.
(2) Územím města Holýšova se rozumí ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o obcích, tyto části
města: Holýšov (katastrální území Holýšov) a Dolní Kamenice (katastrální území Dolní
Kamenice u Staňkova).
(3) „Pohostinským zařízením“ se v této OZV rozumí provozovny způsobilé k provozu
hostinské činnosti ve smyslu živnostenského zákona a to zejména pohostinská
zařízení, restaurace, herny, bary a obdobná zařízení poskytující služby v rámci
hostinské činnosti.
Čl. 2
(1) K zajištění účelu podle čl. 1 odst. 1 této OZV se stanovuje období klidu.
(2) Obdobím klidu je časový úsek od 02:00 hodin do 09:00 hodin ve dnech pracovního
klidu a pracovního volna a časový úsek od 24:00 hodin do 09:00 hodin v ostatní dny.

(3) V období klidu je zakázáno na území města Holýšova provozovat pohostinská
zařízení uvedená v čl. 1 odst. 1 této OZV.
Čl. 3
(1) Z ustanovení čl. 2 odst. 3 této OZV může na žádost pořadatele udělit výjimku Rada
města Holýšova. Žádost o udělení výjimky musí být doručena na podatelnu
Městského úřadu Holýšov nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem.
(2) Výjimku lze udělit pouze:
a) Na pořádání konkrétní akce
b) Na určité časové období, dochází-li k pravidelnému opakování akce, ne však na
dobu přesahující jeden rok
(3) Žadatel o výjimku doloží žádost:
a) Přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele,
uvedením druhu hudební produkce a jejím provozovatelem (bude-li uváděna),
b) Předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní
(4) Rada města Holýšova může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout,
narušuje-li činnost veřejný pořádek.
Čl. 4
Porušení této OZV se posuzuje podle platných předpisů.
Čl. 5
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
(2) Provozovatelé pohostinských zařízení a činností uvedených v čl. 1 odst. 3 OZV jsou
na území města Holýšova povinni upravit provozní dobu těchto zařízení dle čl. 2 OZV
nejpozději ke dni účinnosti této vyhlášky.

Mgr. Jan Mendřec
starosta

Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
místostarosta
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