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Obecně závazná vyhláška č. 2 /2019, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2018 o provozování pouliční 
produkce 

 

 

Zastupitelstvo města Český Krumlov se na svém zasedání dne 31.10.2019 usnesením č. … 
usneslo vydat podle § 10 písm. a) a b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 

Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 8/2018 o provozování pouliční produkce 
se mění takto. 

1) Za dosavadní čl. 4 se vkládá tento nový čl. 5: 

Čl. 5 

Zakázané pouliční produkce 

 

1) Zakazuje se, na veřejných prostranstvích1) nacházejících se v městské památkové 
rezervaci2) a v městské památkové zóně3), provozovat pouliční produkci způsobem 
narušujícím estetický vzhled města. Estetický vzhled města narušují zejména: 

 

a. Vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo 
počítačových her. 

 

b. Vystoupení v převlecích svými rozměry zjevně přesahujícími proporce 
dospělého člověka 

 

2) Zakazuje se pouliční produkce nad míru přiměřenou poměrům rušící práva jiných 
osob, například hlukem, pachem, znečišťováním. Za zjevně nepřiměřená se považují 
zejména hlasitá vystoupení, vystoupení zahrnující vytváření bublin nebo výtvarná 
vystoupení s použitím aerosolových rozprašovačů 

 

2) Dosavadní články 5) a 6) obecně závazné vyhlášky se označují jako čl. 6) a 7). 
 

3) V ostatním zůstává obecně závazná vyhláška nezměněna. 
 
 

Čl. 2 

Účinnost  
 

. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění („veřejným prostranstvím jsou všechna 
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“) 
2) výnos ministerstva kultury č. 16 417/87-VI/1 

3) vyhláška ministerstva kultury č. 108/2003 Sb. 
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