
Město Litove|

obecně závazná vyh|ášk! č. r/2007

o stanovení podDiíek k zá.iištění Yeř.j!óho pořádku
připořádání' přůběbu s ukoíč.ní v€řljIcti přístupných venkovn|ch

l.mčIích áb.ý' diskoték ' jiných ku|tuřDích podnilů

Zstupilclsno Měsra Lib\€l m $?n 5' 78dóni dbc ?6' 4.2007 schváli|o uneFnim č' t4
Pod|e I l0 pism. b) a $ 8a Ódí, : pisn. i) ákona c' 1282000 sb'. o obcich (ob€.ni ztiani)'
\l znéni pozdějšich předpisú. futo obecně áv@ou vyhtáltu;

člÁnck 1
Podnlnky pro poř{dáni' pniběh a ukonč.n| l.řGj.oíi přistlpDých ÝcÍkoýíích

láíečoích záblYt dfukotók njiných kUllÚrnIcb podnjků

Podňinkou pořád|ini lanečni ábavy. dbkoÉky di jiňé veřejné Fodukce (dále jeň ..ákcď.)
konúé !e ÝolÍém v€ntovnim pÍoýoru (ai ! inllaÝilálu uk extaYilálu měsla) je souh|s
Rody nésta Libvel' !t kleéú nohou býlíaíov.ny upiesňujicí podmiďy sjejin aháj.nin.
p!ůbéhem a utončcnin spojené'

Č|.n.t2
o'Ď'ňov.cl poýIínoí pořtdltc|e*ce

Pořadale| atce jc poťinen poádal Rádu méí! l-iloltl o $uh|s skonánim ďcc 25 d.ú
Př.d.m . l ádoŠi pút'di!ě uvést:

!) jmdŇ a pfijnenl nebo níz€y. ln'alý pobl ncbo sidlo poiádalcle a]Ge. I'č' nebo lČ
b) oadÓení akce. dalm konánj. pďálel. loíec a nisto tuftu.
o zdasejednáoatcijednolázovoučioplkljícíý.
d).i!késouÝisejicis|uŽbybudouŽajišlěny(bu|cl.odpadkovénÁdoby'wcatd,)
e) přcdpokládm)j Fočeí osb, které se akce zúěaíní'
l) ýznam potadarclské duŽby'

c|Ínck.
Poř.d.l.|Jkl íulb.

Pohd.rcljc poviíen ajiŠit. aby č|€n potadarclslié s|!žby íaÍli l8ri l€t b'l Přilomen po
cc|o! dobu pniběhu konáni alce a ozíačen ÍditelÍýň nápiým .PoiadaElstá s|uŽba.. Musi
sc jcdnol o o$bu ohčmst' bailDmu. klcni n.bude pod r |irm altÓbo|u či jiné onúÍé
líty ! bud. .hÓpía plnn poŽldaYk}. ía Yý*on Poř.dale|ské služb} kládené'

Č|ín.k4
om.zujici oparření n! o.hr6nu noč!|ho klidú a rÝjimra z rich

|' KoŽdó a&ce musi býlukončeía nejpoz'jéjido 22'00 hodiny.{'do doby počntku nočn|ho
k|idu. kteďnaúzeminěsblďáod22.00do6'00hodinynásl €dujicihodne'



\'!jin|u 2 lohotouýÚoven' udé|uje pÍovozolateIi popt' pÓřadlI €li ýcřejné venkovní
p@du]ice hudby n.bo jiÍ. leďoui umě|ecké prdukc. Rlda něía Litovdl'

vljiúk! l2e udé|it jednoní@tt Ébo fu uttité č.sw oMobí. keÉ o!Š.n nepňs]íhne

Rad' něíó Litovel může uděIeni r'jinky dle předchlajícího bod! loboto ě|ánku.
podninÍ sp|něíin koÍlÉtÚich podnimli sm.fujicicb l ajiněni ve.ejíého poiádr! v.

Rada mě5|. Lilovel íúŽe udělenou !ýjimku ! pruběhu jéjaro trváIl odcjnour pokud
nejsou Ž. í'ey žadatelé o výjinku dodrŽován} podmln}y prc je,jI lděknl' výjimks
nůže bý odcjmuta i p|Esto. že poiada|.l s(eovmé podňínty dod.žuj. vpípadě',.
rdús|.dku jeho čimoŠi d@bl4zi l Mrušováni v@ného poříd}Ú v. lynffié čííi

t .

ó' Povinnost poádal o lijimku s rďáanuje na akce pořúdmé Měíeň Litovel nebo
subjekty ŽřÍenými z timlo účelem Městeň Litolel'

č|trck 5
Xontmh plnlnl podninck

KontroIu nad do<tržoýínim řb r1hl|iš[y v'loíáwji slážlici Městské polici. Litove| a
pověleni m&lífuci Měsls\ého úladu LíoÝ.l'

člóDck6
S!nkce

Poruš.ni poviMcll st.novených buto obené ámu vyhláškou la postihnout j.to
PhÚlck. n.jd..li o ji!ý sp.{vni delilt postižilélný ďe zvhnnich prinich PtldpisÍ nebo o

č|!nck'7
Úči.no.t

T'!o labláška n!bý!á úLčinňosti díem qh|áseíí'

MVDI '  vo j l ěch ' ó !é2 l

vtýěšeno na út.dni desce dne: 2?' .|' 2006
scjfiUlozúřednideskydne: 14' 5' 2007

4,)
M8l' BlqlDsláv PdPaj

sÍÝ ÚŘÁD


