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O B E C   B R A Š K O V  

 
Obecně závazné vyhlášky 

 
    Ro čník 2011         Vydáno 27. zá ří 2011                 Částka II 

 
 
 

Obecně závazná vyhláška  
č. 2/2011  

                                                                                
o stanovení podmínek pro po řádání a pr ůběh akcí, kterých se 
zúčast ňuje v ětší po čet osob na celém území Obce Braškov a o 
zabezpe čení místních záležitostí ve řejného po řádku v souvislosti 
s jejich konáním 

 
Zastupitelstvo obce Braškov se na svém 4. zasedání dne 

26.9.2011 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a b) zá kona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), ve zn ění zákona č. 
313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní z řízení), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, tuto 
obecn ě závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Podle § 9, písm. a), řádek 3 NV č. 172/2001 Sb., stanoví 
zastupitelstvo obce tyto podmínky pro konání akcí, kterých se 
zúčast ňuje v ětší po čet osob. Za akce, kterých se zú čast ňuje 
větší po čet osob se považuje ú čast více jak 200 osob ve 
stavebním objektu nebo shromaž ďovacím prostoru, kde na jednu 
osobu p řipadá p ůdorysná plocha menší než 4 m2 (v četn ě 
organizátor ů a ú činkujících).  

Čl. 1 
Účel vyhlášky 

Účelem této vyhlášky je stanovit v souladu s § 10 pís m. 
a) a písm. b) obecního z řízení povinnosti pro po řádání, pr ůběh 
a ukon čení akcí, kterých se zú čast ňuje v ětší po čet osob v 
rozsahu nezbytném k zajišt ění ve řejného po řádku, zejména s 
cílem umožnit sou činnost orgán ů ve řejné správy p ři zajiš ťování 
veřejného po řádku v souvislosti s po řádáním t ěchto akcí. 

 
Čl. 2 

Akce typu technopárty 
(1) Akcí typu technopárty se pro ú čely této vyhlášky 

rozumí ve řejnosti p řístupná hudební produkce vyzna čující se 
hlasitou hudbou, v četn ě hudby reprodukované, jejímž ú čelem je 
zejména poslech této hudby a tanec akce s p ředpokládanou ú častí 
nejmén ě 200 osob (konkrétní po čet osob m ůže obec upravit s 
přihlédnutím k místním podmínkám; lze využít p řepočtu 
vycházejícího z odborných posouzení maximálního mož ného 
reálného po čtu osob na 1 m 2 , podle kterého m ůže být na ploše 
10 000 m 2 maximáln ě 1 000 osob), které od svého zahájení do 
svého ukon čení, v četn ě p řestávek a p řerušení, p řesáhne dobu 
jednoho dne, a p ři kterém m ůže docházet k obt ěžování jiných 
osob nad míru p řiměřenou pom ěr ům zejména hlukem, prachem, 
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sv ětlem nebo vibracemi, pokud se na takovou akci nevzt ahují 
zvláštní právní p ředpisy1).  

(2) Za akce typu technopárty se nepovažuje 
a) nap ř.konkrétní vícedenní sportovní soust ředění, d ětské 

dny, karnevaly, masopust apod. 
(3) Organizátorem akce typu technopárty je osoba, k terá 

podala oznámení podle článku 4, jinak osoba, která zajistila 
právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce ty pu 
technoparty konat ( článek 4 odstavec 2 písm. a/). 

(4) Vzhledem ke svému rozsahu se akce typu technopá rty 
považuje za činnost, jež m ůže narušit ve řejný po řádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe čnosti, 
zdraví a majetku. 

-------------------- 
1) Nap ř. zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromaž ďovacím, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů. 

 
 

Čl. 3 
Vymezení ve řejných prostranství a času pro konání akcí typu 

technopárty 
(1) Akce typu technopárty je možné konat pouze na t ěchto 

veřejných prostranstvích 2) 

a) ........................  
(konkrétní ve řejná prostranství musí ur čit obec s ohledem na 

místní okolnosti; 
lze je vymezit též v p říloze), 
(2) Organizátor je povinen akci typu technopárty p řerušit na 

dobu od .......... do ......... hodin. 
(3) Akce typu technopárty je zakázáno konat na t ěchto 

veřejných prostranstvích 2) 

v zastav ěném území obce 
a) ……………… 
(nap ř. na plochách ve řejné zelen ě v parku, na ploše 

náměstíapod.) 
(4) Akce typu technopárty je zakázáno konat na t ěchto 

veřejných prostranstvích mimo zastav ěné území obce 
a) ...................... 
--------------------------------------------------- --- 
2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů (Ve řejným 
prostranstvím jsou všechna nám ěstí, ulice, tržišt ě, chodníky, ve řejná 

zele ň, parky a další prostory p řístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to b ez ohledu na vlastnictví 

k tomuto prostoru.) 

 
Čl. 4 

Oznamovací povinnost organizátora akce typu technop árty 
(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen ne jmén ě 30 

dnů p řed jejím konáním oznámit Obecnímu ú řadu Braškov 
a) jméno, p říjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a 

adresu skute čného bydlišt ě organizátora, je-li odlišná od místa 
jeho trvalého pobytu a je-li organizátorem právnick á osoba, sv ůj 
název či obchodní firmu, adresu svého sídla a jméno, p říjmení, 
datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu sku te čného 
bydlišt ě, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické o soby, 
která za tuto právnickou osobu jedná, 
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b) dobu a místo konání akce typu technopárty, v četn ě údaje o 
jejím po čátku a ukon čení a v četn ě údaje o p řípadných p řestávkách 
a p řerušeních, 

c) p ředpokládaný po čet ú častník ů této akce, 
d) po čet osob zajiš ťujících po řadatelskou službu a zp ůsob 

jejich ozna čení, 
e) jméno, p říjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a 

adresu skute čného bydlišt ě, je-li odlišná od místa trvalého 
pobytu, osoby pov ěřené organizátorem akce k osobní spolupráci s 
orgány ve řejné správy ( článek 5 odstavec 4), pokud organizátor 
akce tuto osobu ur čí, 

f) jméno, p říjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a 
adresu skute čného bydlišt ě, je-li odlišná od místa trvalého 
pobytu, fyzické osoby, která poskytla k užívání poz emek nebo 
stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (odst avec 2 písm. 
a/) nebo název či obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, 
která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde s e má akce 
typu technopárty konat (odstavec 2 písm. a/), a jmé no, p říjmení, 
datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu sku te čného 
bydlišt ě, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické o soby, 
která za tuto právnickou osobu jedná, 

g) jméno, p říjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a 
adresu skute čného bydlišt ě, je-li odlišná od místa trvalého 
pobytu, fyzické osoby, která bude plnit povinnosti pořadatele 
veřejné produkce hudby podle zvláštního právního p ředpisu 3) , nebo 
název či obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, kt erá 
bude plnit povinnosti po řadatele ve řejné produkce hudby podle 
zvláštního právního p ředpisu 3)  , a jméno, p říjmení, datum 
narození, adresu trvalého pobytu a adresu skute čného bydlišt ě, 
je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické oso by, která za 
tuto právnickou osobu jedná, 

h) lh ůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce typu 
technopárty a zp ůsob tohoto úklidu,  

i) zp ůsob zajišt ění sanitárních za řízení a zásobování pitnou 
vodou, 

j) zp ůsob zajišt ění obecných povinností p ři nakládání s odpady 
vzniklými p ři konání akce typu technopárty 4) , 

k) zp ůsob zajišt ění podmínek stanovených zvláštními právními 
předpisy v oblasti požární ochrany 5) , 

l) zp ůsob vymezení prostoru, ve kterém se bude akce typu 
technopárty konat ( článek 5 odstavec 3). 
(2) Organizátor akce typu technopárty je v oznámení  podle 

odstavce 1 povinen dále 
prokázat 

a) právní d ůvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má tato 
akce konat, 

b) zajišt ění p řístupu k tomuto pozemku či stavb ě, v četn ě 
právního d ůvodu oprav ňujícího organizátora a ú častníky akce k 
tomuto p řístupu, 

c) zajišt ění míst pro odstavení vozidel ú častník ů akce, v četn ě 
právního d ůvodu k užívání nemovitosti ur čené k odstavení t ěchto 
vozidel, 

d) rozhodnutí p říslušného silni čního správního ú řadu o 
povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací , koná-li se 
akce typu technopárty na pozemní komunikaci, k její muž užívání 
je takového rozhodnutí podle zvláštního právního p ředpisu 6)   
t řeba. 
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(3) Je-li organizátor ů více, podává oznámení podle p ředchozích 
odstavc ů jimi ur čená 
osoba. V takovém p řípad ě se v části oznámení podle odstavce 1 
písm. a) uvedou údaje o všech organizátorech. 

(4) Výjimku z povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 m ůže svým 
usnesením povolit Rada obce Braškov. Rada obce m ůže svým 
usnesením též zkrátit lh ůtu uvedenou v odstavci 1. 

------------------------------------------------- 
3) § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochran ě ve řejného zdraví a o zm ěně n ěkterých 
souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
4) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, 
ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
5) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochran ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů; 
obecn ě závazná vyhláška obce vydaná na základ ě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. 
zákona o požární ochran ě; na řízení kraje vydané na základ ě 
§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochra ně. 
6) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 

  
Čl. 5 

Povinnosti p ři konání akce typu technopárty 
(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen za jistit, aby 

počet osob zajiš ťujících 
pořadatelskou službu byl nejmén ě ............ osob na každých 
.................. p ředpokládaných ú častník ů akce 
 (nap ř. nejmén ě 5 osob na každých 100 p ředpokládaných ú častník ů 
akce) . 
Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce 
typu technopárty byl v míst ě jejího konání p řítomen po čet osob 
zajiš ťujících po řadatelskou službu podle skute čného po čtu 
účastník ů akce v po čtu podle v ěty první. 

(2) Organizátor akce typu technopárty je povinen za jistit, aby 
osoby zajiš ťující 

pořadatelskou službu byly v pr ůběhu konání akce ozna čeny 
viditelným nápisem „Po řadatelská služba“ ( článek 4 odstavec 1 
písm. d/). 

(3) Organizátor akce typu technopárty je povinen na  míst ě, na 
kterém se bude akce typu technopárty konat 

a) viditelným zp ůsobem vyzna čit pozemky, na kterých se bude 
akce typu 

technopárty konat, 
b) viditelným zp ůsobem vymezit místa, na kterých budou 

účastníci akce typu 
technopárty odstavovat svá vozidla, 

c) viditelným zp ůsobem ozna čit p řístup do míst, kde se bude 
akce typu technopárty 

konat. 
(4) Osoba pov ěřená podle článku 4 odstavce 1 písm. e) a 

fyzická osoba podle článku 4odstavce 1 písm. g) nebo fyzická 
osoba jednající za právnickou osobu podle článku 4 odst. 1 
písm.g), je povinna být po celou dobu konání akce t ypu 
technopárty p řítomna na míst ě konání této akce nebo v jejím 
bezprost ředním okolí za ú čelem komunikace s orgány ve řejné 
správy. Je povinna poskytovat orgán ům ve řejné správy pot řebnou 
sou činnost a spolupráci k zajiš ťování ve řejného po řádku p ři 
konání akce typu technopárty. 

(5) V p řípad ě narušení pokojného pr ůběhu akce typu 
technopárty, pokud p řes veškerá u čin ěná opat ření nedojde k 
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obnovení jejího pokojného pr ůběhu prost řednictvím osob, které 
zajiš ťují po řadatelskou službu, je organizátor akce povinen bez 
zbyte čného odkladu tuto skute čnost oznámit a požádat o 
spolupráci obec, na jejímž území tato akce probíhá,  nebo Policii 
České republiky. 
 

Čl. 6 
Obecné povinnosti p ři konání ostatních akcí 

1. Každá právnická nebo fyzická osoba, která je provoz ovatelem 
(po řadatelem) plánované akce, je povinna požádat písemn ou 
formou o povolení konání obecní ú řad, a to nejmén ě 10 dní 
před zahájením. Sou částí žádosti o povolení je zabezpe čení PO 
výše uvedené akce. Obecní ú řad má právo stanovit další 
podmínky k řádnému zabezpe čení PO. Pokud tohoto práva 
využije, je po řadatel povinen ohlásit spln ění t ěchto podmínek 
nejmén ě t ři dny p řed zahájením akce. 

2. Provozovatel (po řadatel) je povinen uvést p ředpokládaný 
nejvyšší po čet zú častn ěných osob, které se mohou sou časn ě v 
uvedeném prostoru vyskytovat. 

3. Provozovatel (po řadatel) je povinen zajistit, aby p říjezdové 
cesty k objekt ům nebo prostoru, ve kterých se akce po řádá, 
byly volné a použitelné pro vozidla jednotek PO, a aby byl 
vytvo řen dostate čný prostor k provedení p řípadného hasebního 
zásahu.  

4. Při stánkovém prodeji musí být zajišt ěno uspo řádání stánk ů 
podle dokumentace schválené ve stavebním řízení, a to tak, 
aby byla umožn ěna bezpe čná evakuace osob a zajišt ěn ú činný 
zásah jednotek PO.  

5. Provozovatel (po řadatel) musí stanovit preventivní požární 
hlídku (dále jen PPH) z osob starších 18 let, v četn ě 
zajišt ění její odborné p řípravy, která musí být provedena 
před akcí a v rozsahu stanoveném v tématickém a časovém 
plánu, který tvo ří nedílnou sou část dokumentace o odborné 
příprav ě člen ů preventivní požární hlídky. Tato dokumentace 
musí být k dispozici a musí odpovídat stanoveným po žadavk ům.  

6. PPH tvo ří 3 osoby (velitel a dva členové). S ohledem na 
rozsah akce a k úkol ům, které musí PPH plnit, stanoví 
provozovatel (po řadatel) po čet PPH. Dále musí provozovatel 
(po řadatel) akce ur čit, zda budou členové PPH pov ěřováni i 
jinými úkoly (ur čit p řený rozsah). P ři výkonu služby musí být 
členové PPH ozna čeni na levém záloktí páskou „POŽÁRNÍ 
HLÍDKA“. PPH je povinna nejmén ě jednu hodinu p řed zahájením 
akce p řekontrolovat stanovené úkoly pro zajišt ění požární 
bezpe čnosti a na záv ěr akce provést záv ěre čnou kontrolu. 
Výsledek kontroly v písemné form ě si nechá podepsat od 
provozovatele (po řadatele) akce.  

7. Při konání oh ňostroje a p ři použití pyrotechnických a jiných 
efekt ů musí být tyto práce provád ěny jen osobou odborn ě 
způsobilou pro tuto činnost a se souhlasem obecního ú řadu. 
Provád ění t ěchto prací nesmí zp ůsobit požár ani ohrozit osoby 
a objekty v p řilehlé zástavb ě.  

8. Při použití technických stla čených plyn ů (nap ř. oxid 
uhli čitý, propan-butan apod.) musí být zajišt ěna bezpe čnost 
lahví s t ěmito plyny a to p řed pádem a ochranou proti 
tepelnému namáhání (slune ční zá ření apod.) a musí být 
umíst ěny ve vzdálenosti nejmén ě 3 metry od otev řeného ohn ě.  



 6 

9. U lahví s technickými plyny, které ve sm ěsi se vzduchem 
vytvá řejí ho řlavou nebo výbušnou sm ěs, musí mít obsluha k 
dispozici p řenosný hasící p řístroj s minimální náplní 6 l 
oxidu uhli čitého.  

10. Při nespln ění stanovených podmínek k zabezpe čení PO je 
provozovatel (po řadatel) povinen akci zrušit.  

 
Čl. 7 

Spole čná ustanovení k povinnostem 
Povinnosti uvedené v článku 4 a 5 se vztahují pouze na 

pořádání ve řejnosti p řístupných akcí typu technopárty, bez 
ohledu na to, zda se taková akce koná na ve řejném prostranství. 
 

Čl. 8 
Sankce za porušení vyhlášky a kontrola pln ění povinností 

(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou  se postihuje 
podle zvláštních právních p ředpis ů

7) . 
(2) Dodržování povinností stanovených touto vyhlášk ou jsou v 

mezích své pravomoci stanovené zvláštními právními předpisy 
oprávn ěny kontrolovat Policie České republiky 8) , Obecní 
policie 9)   a pov ěření zam ěstnanci obce 10) .  

 
7) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů (P řestupkem proti 
pořádku ve v ěcech územní samosprávy je porušení povinností stano vených v 
obecn ě závazných 
vyhláškách obcí a kraj ů vydaných na úseku jejich samostatné p ůsobnosti. Za 
přestupek podle odstavc ů 1 a 
2 lze uložit pokutu do 30 000 K č.). § 57 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní z řízení), ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů (Obec m ůže uložit pokutu až do výše 200 000 K č osob ě, 
která porušila povinnost 
stanovenou právním p ředpisem obce.). 
8) § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
9) § 2 odst. písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 
10) § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 

 
Čl. 9 

Účinnost 
Tato obecn ě závazná vyhláška nabývá ú činnosti dnem  12.10.2011. 
 

 
 
 
 
 

 
      František   H a a s       Ing. Vladimír   D r  á b  

    místostarosta      starosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  27.9.2011 
 
Svěšeno dne:  12.10.2011  


