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8/2018
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
ze dne 30. 8. 2018.
o provozování pouliční produkce

Zastupitelstvo města Český Krumlov se
usneslo na svém zasedání dne 30. 8. 2018
usnesením č. 0074/ZM7/2018 vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a b) a §
84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) vydat tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření
takového
stavu,
který
vytvoří
bezproblémové
soužití
občanů
a
návštěvníků města Český Krumlov. Bude
chránit nejen veřejný zájem, ale i právo
soukromé, právo na pokojné užívání
veřejných
a
soukromých
statků
s ohledem na uspokojení kulturních,
společenských a podnikatelských potřeb.
(2) Předmětem
vyhlášky
je
regulace
provozování pouliční produkce na
veřejném
prostranství
tak,
aby
nedocházelo k narušování veřejného
pořádku ve městě Český Krumlov
s cílem
uspokojit
prává
uvedená
v odstavci (1) tohoto článku.
Čl. 2
Vymezení pojmu
Pouliční produkcí se rozumí veřejná
umělecká, zejména hudební, divadelní a
artistická
vystoupení
na
veřejných
prostranstvích.

Čl. 3
Podmínky provozování pouliční produkce
Pouliční produkci lze
následujících podmínek:

provozovat

za

a) nebude nijak omezen vstup do okolních
objektů;
b) nebude nijak omezen a rušen volný
pohyb kolemjdoucích;
c) jeden provozovatel akustické pouliční
produkce může v jedné lokalitě
uskutečňovat pouliční produkci nejdéle
60 minut;
d) minimální
vzdálenost
jednotlivých
provozovatelů
akustické
pouliční
produkce činí 50 m;
e) pouliční produkce nebude zesilována
prostřednictvím elektronických zařízení;
f) nebude nijak omezen a rušen průběh
povolených, oznámených či dalších akcí
(platí i pro aktivity jiného provozovatele
pouliční umělecké produkce, který
započal produkci dříve) 1);
g) provozovatel pouliční produkce nesmí při
výkonu produkce zabírat plochu větší
než
1,5 m2;
h) pokud pouliční produkci provozuje
současně více provozovatelů, nesmějí
při výkonu produkce zabírat plochu větší
než
6 m2.

1) Přehled akcí na www.ckrumlov.cz/akce
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Čl. 4
Doba a místa zákazu pouliční produkce
(1) Pouliční produkci je možno provozovat
pouze v době od 10.00 do 21.00 hodin.
(2) Pouliční produkce je zakázána:
a) na dětských hřištích;
b) u kostelů nebo jiných modliteben v době
bohoslužeb a bezprostředně před a po
jejich konání;
c) u škol a školských zařízení (mimo sobot,
nedělí, státních svátků a školních
prázdnin);
d) u Městské knihovny v Českém Krumlově
během provozní doby;
e) v areálu Státního hradu a zámku Český
Krumlov;
f) v areálu Klášterů Český Krumlov;
g) u zdravotnických zařízení;
h) v době státního smutku
i) v době a na místech, kde je povolen
příslušným orgánem zábor veřejného
prostranství za účelem provádění jiných
kulturních a obdobných akcí. 2)
(3) Přesné určení míst, kde je zakázána
pouliční produkce dle čl. 4, odst. 2),
písm. a) až g), je zakresleno v mapce,
která tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
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1) Touto obecně závaznou vyhláškou se
zcela zrušuje Obecně závazná vyhláška
města Český Krumlov č. 2/2018 o
provozování pouliční umělecké veřejné
produkce.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Ing. Josef Hermann
místostarosta města

Čl. 5
Dozor a sankce
(1) Dohled nad dodržováním této obecně
závazné vyhlášky provádí Městská
policie Český Krumlov.
(2) Porušení této vyhlášky se postihuje
podle zvláštních právních předpisů.3)

Čl. 6
Zrušovací ustanovení a účinnost
2) Pro více informací možno kontaktovat
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu v Českém Krumlově
3) § 4, odst. 2, zákona č. 251/2016 Sb.

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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Příloha č. 1 k OZV č. 8/2018, o provozování pouliční produkce
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