PRAVIDLA PŘI KONÁNÍ
VEŘEJNÝCH SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH AKCÍ
na katastrálním území Obce Přílepy okres Rakovník
Ohlášení kulturních, sportovních a společenských akcí
Pořádáte-li veřejnou produkci - kulturní, sportovní nebo společenskou akci na katastrálním území Obce Přílepy
ohlaste tuto informaci Obecnímu úřadu Přílepy, který informuje Policii ČR, HZS.
Toto ohlášení nemá charakter povolení akce, jedná se pouze o informativní zprávu.
Taktéž toto ohlášení nenahrazuje ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení
dle práva shromažďovacího.
Obecné informace a pojmy v rámci pořádání akcí
Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě,
zdraví nebo na vlastnictví jiného.
Noční klid
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 06.00 h. Výjimky z doby nočního klidu pro pořádání akcí se řídí
Obecně závaznou vyhláškou Obce Přílepy č.01/2017 ze dne 19.7.2017.
Každý je v době nočního klidu povinen zachovat klid a zejména omezit:
a) provoz strojů a zařízení, které způsobují a šíří hluk,
b) produkci elektronicky zesilované hudby (reprodukované či živé) tak, aby hlukem nebyly rušeny
nezúčastněné osoby
c) na veřejném prostranství hlasový projev, hru na hudební nástroj, manipulaci s předměty, které by
mohly způsobovat hluk, apod.
Hluk
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní
předpis. Za hluk se mimo jiné nepovažuje zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru.
Požární ochrana
Organizátoři akce, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost,
jsou povinni zřídit preventivní požární hlídku a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet
účastníků, zabezpečení evakuace osob), zřídit větší počet požárních hlídek na akci, které se zúčastní nejméně 200
osob, přičemž na jednu osobu připadne méně než 4 m2 plochy.
Zdravotnický dozor
Organizátoři akce by měli zajistit zdravotnický dozor na akci k zajištění bezpečnosti a zdraví účastníků.
Pyrotechnické výrobky
V k.ú.Přílepy nelze odpalovat v době od 00.00 do 24.00 hodin pyrotechnické výrobky všech kategorií.
Toto omezení neplatí pro dny 1. ledna a 31. prosince.
Omezení neplatí rovněž pro odpalování prskavek, konfet, dětských, dortových a jiných obdobných fontán, pokud
jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1, případně kategorie 1.
Ohňostroj
Ustanovení § 32 zákona č. 206/2015 Sb. ze dne 23. července 2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a
o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.
Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků
kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do
hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem
Místní poplatky
Místní poplatky jsou upraveny zákonem o místních poplatcích a obecně závaznými vyhláškami Obce Přílepy
Pořadatelé hradí místní poplatek za užívání veřejného prostranství, pokud se na danou aktivitu vztahuje a místní
poplatek ze vstupného, je-li vybíráno.
Uhrazením místního poplatku nevzniká plátci právo na nehrazení nájemného za užívání/pronájem pozemku.

Nájemné
V případech, kdy se z hlediska pořadatele jedná o primárně komerční akci (za účelem zisku pořadatele, či jiných
subjektů) uplatňuje Obec Přílepy nájemné a to na pozemcích jí svěřených. Nájemné svou výší ve většině případů
odpovídá místnímu poplatku, avšak jej nenahrazuje.
V případech, kdy se jedná o veřejně prospěšnou akci, či akci obdobnou, neuplatňuje Obec Přílepy na tyto akce
nájemné, na pozemcích jí svěřených.
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Ohlášení podávají fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, příp. zplnomocnění zástupci oprávnění jednat za
pořadatele.
Hlavní organizátor je dále povinen:
a) zajistit v zájmu ochrany zdraví a majetku všech účastníků takový počet pořadatelů, aby byl zabezpečen
klidný průběh celé akce,
b) zajistit bezodkladně po ukončení akce úklid veřejného prostranství, pokud v průběhu konání akce došlo k
jeho znečištění,
c) zabezpečit a rozmístit dostatečný počet sběrných nádob na odpad, případně provést jiná organizační
opatření, aby v průběhu akce nedošlo ke znečištění veřejného prostranství v majetku města.
d) Pořadatelé mají za povinnost být v průběhu konání celé akce zřetelně označeni.
Jaké jsou podmínky a postup pro ohlášení:
Pořadatel, organizátor akce ohlásí nejméně týden před konáním akce Obecnímu úřadu Přílepy potřebné údaje.
Kontakt: Obecní úřad Přílepy
Přílepy čp.46, 270 01
tel.: 724 862 202
e-mail: prilepy@knezevesko.cz
Pondělí a středa : 17.00–18.00
Úterý, čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

Přílepy dne 19.7.2017

