
V Y H L Á Š K A E 25/95 

města Čelákovic 

o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území města 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 
7. 12. 1995 schválilo v souladu se zákonem ČNR 410 / 92 Sb., 
o obcích a se zákonem ČNR 124/93 Sb., o přestupcích a dalšími 
zákonnými předpisy toto obecně závazné nařízení : 

Čl. I 

Obecná ustanovení 

Ochrana veřejného pořádku a nočního klidu je v zájmu občanů, 
právnických osob i návštěvníků města Čelákovic. Všichni 
uvedení jsou povinni předcházet jakýmkoliv projevům 
narušujícím veřejný pořádek a noční klid tak, aby nebyli 
ohrožováni lidé, narušován jejich způsob života, klid a 
bezpečnost a byl chráněn veškerý movitý i nemovitý majetek. 
Rovněž jsou povinni jakékoliv činnosti vedoucí k narušování 
veřejného pořádku a nočního klidu zabránit a případně 
zajistit odstranění jejích následků. 

Čl. II 

Užívání veřejných prostranství 
k 
1. Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny užívat veřejných 
prostranství a zařízení těchto prostranství podle povahy 
jejich určení přiměřeným způsobem tak, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost osob i jejich majetek a byla zachována čistota 
těchto prostranství. 

2. Je zakázáno zejména: 

- ničit nebo poškozovat vnější plochy staveb nápisy, 
kresbami , vylepováním tiskovin a jiným způsobem. 

- obtěžovat nadměrným hlukem. 

3. Dohled nad pořádkem vykonávají orgány policie ČR a městské 
policie včetně možnosti uložení pokuty. 



Sazby pokut : 

poškozování majetku .............. 100.- až 3000.- Kč 
rušení nočního klidu .............. 100.- až 1000.- Kč 

Čl. III 

Užívání plakátovacích ploch 

1. Městské plakátovací plochy spravuje městem pověřená 
právnická osoba, jejíž název včetně sídla je na 
plakátovací ploše vyznačen. 

2. Plakátovacích ploch lze využít pouze prostřednictvím 
vyznačené právnické osoby a za úplatu. 
Sazby upravuje interní předpis. 

3. Plakáty, reklamy, inzeráty a ostatní tiskoviny , vylepené 
na plakátovací plochy bez vědomí pověřené právnické osoby, 
případně umístěné mimo plakátovací plochy budou strženy 
nebo přelepeny a může být uplatněn sankční postih až do výše 
1 000 Kč podle zákona ČNR o přestupcích. 

4. Správce plakátovacích ploch , případně další orgány města 
jsou oprávněni odstraňovat plakáty či jiné tiskoviny 
umístěné na území města v rozporu s ustanovením této 
vyhlášky. 

Čl. IV 
Noční klid 

1. Nočním klidem se rozumí klid v době od 22.00 večer do 6.00 
hodin rána, včetně dní pracovního klidu i o svátcích. 

2. Rušit noční klid je zakázáno zejména : 

- křikem, hlučnou hudební produkcí, hlučným poslechem 
rozhlasových, televizních a jiných reprodukčních 
zařízení 

- nadměrným hlukem při výkonu činnosti všeho druhu 

- nepřiměřeným provozem motorových vozidel 



3. Provozovatelé pohostinských služeb všeho druhu odpovídají 
za to, že činností svých provozoven nebudou porušovat 
hygienické předpisy a narušovat noční klid. 

4. Provozní doba restauračních a pohostinských provozoven 
včetně ubytovacích služeb musí být odsouhlasena městským 
úřadem a dodržována. 
  

Čl. V 

Veřejné produkce 

1. Veřejnou produkcí se rozumí veřejnosti přístupné provádění 
hudebních děl, vystoupení umělců , provoz podniků lidové 
zábavy, veřejná filmová představení mimo provoz stálých 
kin . 

2. Ten, kdo pořádá veřejnou produkci (dále jen pořadatel) je 
povinnen oznámit její konání městskému úřadu 7 dnů přede 
dnem jejího konání. 

3. Pořadatel je odpovědný za ochranu veřejného pořádku a 
dodržování doby nočního klidu ve smyslu čl. I. II a III 
této vyhlášky po dobu trvání produkce. 
Konání veřejné produkce na prostranství, pořádané v čase 
po 22. hodině, resp. přesahující tento čas, musí být 
odsouhlaseno MěÚ. 

4. Pořadatel je povinen vytvořit orgánu města podmínky pro 
výkon dozoru. Shledá-li orgán města nebo orgán městem 
pověřený , že při veřejné produkci není dodržována ochrana 
veřejného pořádku a nočního klidu ve smyslu čl. I, II a 
III této vyhlášky nebo dochází k vzbuzování veřejného 
pohoršení ve smyslu zákona o přestupcích (zák.ČNR č. 
124/1993 Sb., § 47, odst. 1 písm. c), může produkci 
ukončit a případně převzít pořadatelskou službu do 
ukončení veřejné produkce za úhradu nákladů a vzniklých 
škod k tíži pořadatele. 

5. V případě opakovaného narušení veřejného pořádku nebo 
nočního klidu v souvislosti s veřejnou produkcí lze tuto 
ve městě zakázat. 
  



Čl. VI 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. Porušování této vyhlášky bude postihováno ( není-li sankce 
uvedena u příslušného článku vyhlášky) podle zákona ČNR č. 
410/92 Sb.(zákon o obcích v úplném znění), podle zákona 
ČNR č. 124/93 Sb.(zákon o přestupcích),podle dalších 
souvisejících zákonných předpisů ČR (zejména v případě 
ohrožení nebo narušení životního prostředí) a obecně 
závazných vyhlášek města Čelákovic. 

2. K dozoru nad dodržováním ustanovení této vyhlášky 
a k provádění postihu jsou oprávněni pracovníci policie 
ČR a městské policie, příslušné komise městské rady a 
pověření pracovníci městského úřadu a městského 
zastupitelstva . 
  

3. V odůvodněných případech na základě posouzení kulturní 
akce může MěÚ rozhodnout odlišně od čl. IV ad.1 této 
vyhlášky. 

4. Tato vyhláška je úplným zněním a nahrazuje vyhlášku E 
18/1993 o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na 
území města . 

5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.1996. 

  

Ing. Marie Pospíchalová    Ing. Josef Šalda 
zástupce starosty               starosta města 

 


