
M Ě S T O    H O L I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č.3 /2007, 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných  

tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku 
 

Zastupitelstvo města Holic se na svém zasedání dne 17. 12. 2007 usnesením č. … usneslo 
vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona  
č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Článek 1 

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, 
diskoték a jiných kulturních podniku 

 
1. Pořadatel veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky a jiného kulturního podniku 

(dále jen „akce“) provozovaného zcela nebo zčásti v časovém úseku mezi 22.00 a 6.00 
hodinou je povinen písemně oznámit Městskému úřadu Holice, kanceláři tajemníka, 
nejméně 15 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 pořadatele akce a telefonický kontakt na něho, 
c)  předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, 
d)  počet členů pořadatelské služby. 
 

2. Oznámení není potřeba podávat na akce z 31.12. na 1.1. 
3. Pořadatel akce je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen  
         průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“. 
 

Článek 2. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Nesplnění povinností stanovených touto vyhláškou může být postiženo jako přestupek5), 

nebo jako správní delikt6).  
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008. 
 

5) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Přestupkem proti pořádku ve 
věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů 
vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 
Kč.). 
6) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Obec může uložit 
pokutu až do výše 200 000 Kč osobě, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.). 
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