MĚSTO LITOVEL
Zastupitelstvo města Litovel
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, ve
znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 2/2017.
Zastupitelstvo města Litovel se na svém zasedání dne 11. dubna 2019 usnesením č.
15/7 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Obecně závazná vyhláška Města Litovel č. 5/2012 o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nebytném
k zajištění veřejného pořádku ze dne 23. 2. 2012, se mění takto:
Článek 1 zní: „Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních
zábav a diskoték, které se konají mimo objekty určené k tomuto účelu kolaudačním
souhlasem, kolaudačním rozhodnutím nebo jiným opatřením podle zvláštního
zákona1, lze provozovat pouze v době od 08:00 do 22:00 hodin, v období od 30. 4.
do 10. 10. buď v pátek nebo v sobotu dvakrát za měsíc v době od 08:00 do 02:00
hodin následujícího dne. Dne 30. 4. lze ukončit kulturní akci „pálení čarodějnic“ ve
24.00 hodin a první týden v červenci lze letní karneval v místní části Tři Dvory ukončit
ve 03.00 hodiny následujícího dne.“
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Mgr. Lubomír Broza v. r.
místostarosta

Viktor Kohout v. r.
starosta

zveřejněno na úřední desce dne: 15. 4. 2019
sejmuto z úřední desky dne:
1

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

