Obec Bystřice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování
hostinských činností

Zastupitelstvo obce Bystřice se na svém 18.zasedání dne 25.6.2013 usneslo na základě
zmocnění v ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl obecně závazné vyhlášky
Předmětem a cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška) je regulace
nežádoucích důsledků provozování hostinských činností v nočních hodinách, tedy činností,
které významným způsobem zasahují do práva občanů na fyzické i duševní zdraví a pohodu
jejich bydlení.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným pořádkem - souhrn právních, etických a společenských norem, jejichž
zachování je podle panujících obecných názorů podmínkou klidného a spořádaného
soužití,
b) hostinskou provozovnou - provozovna, v níž se provozuje hostinská činnost, tj.
příprava a podávání jídel a nápojů k bezprostřední spotřebě, včetně zabezpečování
příslušných doplňkových prodejů a služeb. Hlavním znakem hostinské činnosti je
především obsluha hostů na místech k tomu určených - restaurace, kavárny, vinárny,
herny, samoobslužné restaurace, zahradní restaurace, cukrárny, bufety, stánky
rychlého občerstvení apod.,
c) obytnou zástavbou - zastavěné území obce, jehož hranice jsou vymezeny v platné
územně plánovací dokumentaci obce Bystřice, zveřejněné na internetových stránkách
obce.

Čl. 3
Závazná omezení

(1) V obytné zástavbě - centrum obce Bystřice – lokalita po obou stranách účelové
komunikace č. 1a, směrem k nádraží, místně označená jako Nádražní 2, parc. č. 1796,
1794/1, 1794/2, 1892, 1891/1, 1893/7, 1893/1 k.ú. Bystřice nad Olší, se stanovuje konec
provozní doby hostinských provozoven do 22.00 hod.
přičemž počátek provozní doby je každý den nejdříve v 6:00 hodin.
(2) Výjimku z omezení uvedeného v odstavci 1 může na základě žádosti udělit rada obce.
(3) Rada obce je oprávněna k udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním
určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.
(4) Rada obce je oprávněna udělenou výjimku v době jejího trvání zrušit, bude-li provozem
hostinské provozovny v době nočního klidu narušován veřejný pořádek.
Čl. 4
Sankce

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů 1).
Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ladislav Olšar
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------1) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Roman Wróbel
místostarosta

