Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou
č. 1/2002
o ochraně před hlukem a vibracemi
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č.128/2000, o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 96 zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů. ve
znění pozdějších předpisů v y d a l o d n e 1 0 . č e r v e n c e 2 0 0 2 obecně závaznou
vyhlášku o ochraně před hlukem a vibracemi.
Čl. 1
Účel vyhlášky
Vyhláškou se v zájmu zajištění ochrany občanů obce Teplice nad Bečvou před neúměrným
obtěžováním hlukem a vibracemi stanovuje
a) a) čas ukončení veřejné produkce hudby
b) b) čas provozní doby hostinských provozoven
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí
a) a) veřejnou produkci hudby
produkce živé nebo reprodukované hudby na veřejně přístupném místě, pokud je tato
produkce slyšitelná na veřejném prostranství.

Za veřejné prostranství se považují
- restaurace
- kavárny
- vinárny
- kulturní domy
a podobná zařízení i v případě, že se zde koná akce pro omezenou
skupinu účastníků.
b) b) hostinskou provozovnou je i venkovní zařízení sloužící k poskytování
hostinských služeb (zahradní restaurace, předzahrádky, kiosek, prodejní
stánek s posezením).
Čl. 3
Omezující opatření
(1) (1) Na území obce Teplice nad Bečvou se stanovuje
a) a) pořadatelům veřejné produkce čas jejího ukončení nejpozději na 22.00 hodin
b) b) provozovatelům hostinských provozoven čas ukončení provozní doby nejpozději

na 22.00 hodin.
(2) (2) Za ukončení veřejné produkce hudby nebo ukončení provozní doby hostinské
provozovny se nepovažuje jejich přerušení na dobu kratší než do 6 hodin následujícího
dne.

Čl. 4
Výjimky
(1) (1)
a)
b)
c)

Omezující opatření dle článku 3 se nevztahuje na
a) akce spojené s vítáním nového roku (tj. v noci z 31.12. na 1.1.)
b) plesy
c) jednorázové veřejné produkce hudby pro jejichž ukončení po 22 hodině byla
udělena výjimka
d) d) prodloužení provozní doby hostinských provozoven, pro jejichž ukončení po 22.
hodině byla udělena výjimka.
(2) (2) Výjimku pro ukončení produkce hudby nebo provozní doby hostinské provozovny po
22. hodině uděluje Obecní úřad Teplice nad Bečvou na základě písemné žádosti
pořadatele podané nejpozději 14 dnů před konáním veřejné hudební produkce nebo
prodloužení provozní doby.
Písemná žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze této vyhlášky.
(3) (3) Na udělení výjimky dle odst. 2 není právní nárok. Obecní úřad Teplice nad Bečvou
uvědomí žadatele o zdůvodnění vyřízení do 10 pracovních dnů po jejím obdržení.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) (1)

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno dle platných právních
předpisů (zákon č.200/1990 Sb., zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
(2) (2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti a platnosti z důvodu naléhavého
obecného zájmu dnem jejího vyhlášení.

Zdeněk H o l u b á ř
místostarosta

Ing. Karel H ü b l
starosta obce

Příloha č.1

Dne …………………..2002
OBECNÍMU ÚŘADU
TEPLICE NAD BEČVOU
Věc:

Žádost o povolení prodloužení
a) a) hudební produkce
b) b) uzavírací hodiny

Žadatel:…………………………………………………………………………………………
Přesná adresa:………………………………………………………………………………….
Akce:

Hudební produkce
Hostinská provozovna

Zařízení:

místnost

veřejné prostranství

Den:

……………………………….

Normální hodina ukončení akce: ……...

Požadavek: Překročení uzavírací hodiny do:

……………………………………………
……………………………………………
podpis žadatele

