Povinnosti pořadatelů akcí plynoucí z právních předpisů
(stav aktualizace ke dni 19.04.2017)
Provozní doba MěÚ: pondělí a středa od 08:00–11:00 a 12:00–17:00 hod., úterý a čtvrtek 08:00–
11:00 a 12:00–15:00 hod., pátek 08:00–11:00 a 12:00–14:00 hod.
Webové stránky:
www.ceska-trebova.cz
Telefon:
465 500 111 (podatelna)
E-mail:
epodatelna@ceska-trebova.cz
ID datové schránky: bhqbzrn
Obecně závazné vyhlášky: http://www.ceska-trebova.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/ds-1003/p1=1395

Odbor školství, kultury a tělovýchovy (tel.: 465 500 151, mob.: 605 246 683)
Pořádání veřejné hudební produkce je upraveno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav
a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Nejpozději
5 dnů před konáním akce je nutné předložit prostřednictvím podatelny MěÚ na odbor školství, kultury
a tělovýchovy MěÚ Česká Třebová vyplněny formulář "Oznámení o uspořádání veřejné hudební
produkce". Pořadatel hudební produkce dále musí mít upraveny závazky vyplývající mu z autorského
práva (např. poplatky kolektivnímu správci (OSA, …)).
Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
je upraveno Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství. Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství musí být podána nejpozději 20 dnů před konáním akce, prostřednictvím
podatelny MěÚ na odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Česká Třebová. Výjimku posléze
schvaluje Rada města Česká Třebová.
Doba nočního klidu je upravena Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 o době nočního klidu.
Vyhláškou jsou stanoveny výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena kratší dobou.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Pořadatel hudební produkce musí dodržovat hlukové limity (viz zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) bez
ohledu na povolení dle výše uvedených obecně závazných vyhlášek. Tzn., že v případě překročení
hlukových limitů stanovených právními předpisy, může být pořadateli akce udělena příslušným
správním orgánem (Krajská hygienická stanice) sankce.

Odbor právní (tel.: 465 500 181, mob.: 603 574 633)
Pro prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků ve stáncích nebo při příležitostném prodeji
je třeba dodržovat zejména:
•
•
•

ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (např. § 3-6, 10-14),
§ 132-133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(např. oznámit prodej správci daně),
povinnosti dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství.

Pro pořádání veřejných hudebních produkcí je třeba dodržet povinnosti zejména dle:
•
•
•
•

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. § 32 – hlukové limity),
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o době nočního klidu,

1

•
•

obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 kterou se stanovuje požární řád města Česká Třebová
a stanoví se podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší
počet osob,
předpisů na úseku požární ochrany, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů.

Odbor majetku města (tel.: 465 500 141, mob.: 605 246 689)
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství je nutno vždy podat na odbor majetku města MěÚ,
který vyměří poplatek za zábor veřejného prostranství dle vyhlášky města Česká Třebová.
Ta je k nahlédnutí na webových stránkách města Česká Třebová.

Obor výstavby (tel.: 465 500 191, mob.: 605 246 690)
Požadavky odboru výstavby na stavby povolované pro sportovně – kulturně – společenské akce
v rámci města Česká Třebová, které vyplývají ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“).
Definice slova “stavba“ – citace ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona:
Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií,
bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad
předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.
Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území
a chránit důležité zájmy lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
nestanoví-li zákon jinak (§ 76 stavebního zákona).
Z těchto ustanovení lze na základě § 79, odst. 2 stavebního zákona odvodit, že rozhodnutí o umístění
stavby ani územní souhlas pro stavby umístěné v době konání sportovně – kulturně – společenských
akcí na území města Česká Třebová nevyžadují:
a) Informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m² umisťovaná mimo ochranná
pásma pozemních komunikací.
b) Cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo.
c) Přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m² zastavěné plochy a do 4 m výšky.
Tyto stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
Toto ustanovení, na základě uplatnění § 79 odst. 3 stavebního zákona, se nevztahuje na kulturní
památky a pro zde uvedené případy a), c) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní
památkou, ale jsou umístěny v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny.
Územní souhlas postačí v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona
a ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení. Podle § 103 odst. 16 nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně.
Pro stavby umístění v městské památkové zóně a pro případné vydání případného územního
souhlasu nebo územního rozhodnutí je nutné obstarat závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu
státní památkové péče (vyřizuje odbor rozvoje města a investic MěÚ, viz níže). Toto stanovisko musí
být přílohou žádosti, která se podá na odbor výstavby MěÚ, ke stažení zde: http://www.ceskatrebova.cz/formulare-odboru-vystavby/d-11703.

Obor dopravy a silničního hospodářství (tel.: 465 500 271, mob.: 605 246 686)
Požadavky odboru dopravy a silničního hospodářství na povolování pořádání sportovních, kulturních,
náboženských, zábavných a podobných akcí v rámci města Česká Třebová vyplývají ze zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. K užívání silnic a místních
komunikací k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen „zvláštní užívání“) je potřeba povolení
silničního správního úřadu (tedy odboru dopravy a silničního hospodářství), vydaného s předchozím
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souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a se souhlasem orgánu Policie České republiky
(DI v Ústí nad Orlicí). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické
nebo fyzické osobě na základě písemné žádostí na dobu určitou. Žádost o zvláštní užívání je třeba
podat pouze v případě, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,
toto je vhodné dopředu konzultovat s odborem dopravy a silničního hospodářství. Žádost o zvláštní
užívání se podá na odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ, a je dostupná na www.ceskatrebova.cz (úvodní stránka, vlevo sekce „NEPŘEHLÉDNĚTE“, rubrika "Formuláře MěÚ").

Odbor rozvoje města a investic (tel.: 465 500 170, mob.: 605 246 688)
Orgán státní památkové péče (tel.: 465 500 174)
Orgán státní památkové péče vydává závazná stanoviska dle zákona 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů dle § 14 odst.1 (údržba, oprava, rekonstrukce,
restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí), odst. 2 (stavba, změna stavby,
terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin nebo udržovací
práce na nemovitosti která není kulturní památkou ale nacházející se v městské památkové rezervaci
nebo zóně). V souvislosti s pořádáním akcí na Starém náměstí, nacházejícím se v městské
památkové zóně Česká Třebová, vyhlášené vyhláškou č. 250/1995 Sb., by pořadatel akce musel
zažádat o vydání závazného stanoviska orgánu SPP jen v případě, pokud by se jednalo o např.
o umístění stánku nebo informačního zařízení pevně spojeného se zemí, nebo by umístnil takovéto
zařízení na nemovitost nacházející se v MPZ nebo na kulturní památku. U běžných akcí,
pořádaných na náměstí není potřebné zažádat o závazné stanovisko orgán státní památkové
péče. Občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobili
nepříznivé změny stavu kulturních památek, nebo jejich prostředí a prostředí MPZ.

Odbor životního prostředí (tel.: 465 500 180, mob.: 603 573 704)
Orgán ochrany přírody a krajiny
V případě pořádání akcí, s kterými je spojena výstavba stánků, pódií, přistavení mobilních prodejen,
pojíždění auty aj., nesmí být negativně dotčeny dřeviny a ostatní zeleň, stejně jako výsadby
rostoucí ve městě.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění upozorňujeme
zejména na ochranu dřevin rostoucích mimo les. Podle § 7 odst. 1 tohoto zákona jsou dřeviny
chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto ustanovení je chráněna nadzemní
i podzemní část dřevin, za kořenovou zónu se u běžných stromů považuje plocha půdy pod okapovou
linií koruny rozšířená do stran o 1,5 m. Dále upozorňujeme na ochranu významných krajinných prvků
(lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, údolní nivy) a zvláště chráněných částí přírody (památné stromy,
lokality zvláště chráněných druhů, přírodní památky, přírodní rezervace).

Orgán ochrany zvířat proti týrání
Na pořádání veřejného vystoupení zvířat (cirkusy, kynologické akce apod.) se vztahuje zákon
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Pořadatel těchto vystoupení je dle
ustanovení § 8 povinen nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení toto oznámit
příslušné obci (odboru životního prostředí MěÚ Česká Třebová) a krajské veterinární správě. V tomto
oznámení musí být uvedeny požadované náležitosti (místo a datum konání, druh a počet zvířat, která
se mají veřejného vystoupení zúčastnit, údaje umožňující identifikaci osoby pořadatele). Současně
s oznámením je nutné předložit seznam činností prováděných se zvířaty. Oznámení nemá
standardizovanou podobu, nedá se stáhnout z webu města, jeho forma je volná a musí obsahovat
výše uvedené náležitosti.

Lesní hospodářství
Pokud probíhají jakékoli akce na lesních pozemcích, vztahují se na ně povinnosti vyplývající z lesního
zákona. Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 20 odst. 5 lze organizované nebo hromadné sportovní
akce v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. Tímto orgánem je odbor
životního prostředí MěÚ Česká Třebová. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů
před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet
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účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. V případě, že je vlastníkem lesa město Česká
Třebová, vyřizuje vydání souhlasu odbor majetku města MěÚ Česká Třebová. Orgán státní správy
lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Oznámení nemá
standardizovanou podobu, nedá se stáhnout z webu města, jeho forma je volná a musí obsahovat
výše uvedené náležitosti.

Odbor živnostenský (tel.: 465 500 161, mob.: 605 246 685)
Při eventuálním provozování mobilních provozoven (dále jen „stánků“) je třeba dodržovat povinnosti
stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, především:
•
•
•

být oprávněn k provozování živnosti (podle charakteru činnosti vykonávané ve stánku);
označovat stánky dle § 17 živnostenského zákona (obchodním názvem nebo firmou nebo
jménem a příjmením podnikatele; identifikačním číslem; sídlem; jménem a příjmením osoby
odpovědné za činnost provozovny);
schopnost na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění stánku.

Ostatní informace
Pokud se bude veřejná hudební produkce konat na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, je
třeba v některých případech řešit užívání předmětného pozemku smluvně. Jestliže bude veřejná
hudební produkce pořádána na Starém náměstí, připojí žadatel k žádosti o užívání pozemku i
•
•

•
•

popis umístění jednotlivých stánků, staveb a atrakcí včetně jejich charakteristiky,
vyznačení napojení veškerých zařízení umístěných na předmětném pozemku na přípojné
zdroje elektrické energie a vody, včetně uvedení vlastníka těchto zdrojů. Pokud bude
vlastníkem přípojného bodu město Česká Třebová, je žadatel povinen při převzetí a předání
předmětného pozemku sepsat se zaměstnancem města předávací protokol, na kterém bude
uveden stav měřidla, a náklady spojené s odběrem těchto komodit uhradit;
popis způsobu likvidace odpadních vod z těchto zařízení (např. do kanalizačního řádu),
vyznačení umístění WC pro návštěvníky akce, včetně specifikace způsobu jejich úklidu
a likvidace odpadu.

Rada města Česká Třebová vzala tento dokument na vědomí svým usnesením č. 504/2014
ze dne 19.05.2014.
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