
Město Příbram
odbor: práva a veřejných zakázek

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
UJJ

dne: 21.06.2021

Návrh změny obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města
Mgr. Radka Škubalová

v RM dne 31.05.2021

Text usneseni RM: R.usn.č. 562/2021
Rada l. doporučuje ZM

schválit změnu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o nočním klidu.

||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne
21.06.2021.

Napsal: Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usneseni:

ZM

schvaluje x neschvaluje

obecně závaznou vyhlášku města Příbram o změně obecně závazné vyhlášky města Příbram č.
3/2021 o nočním klidu.

Důvodová zpráva:

ZM na dubnovém jednání schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o nočním klidu (dále OZV).
Na OPVZ se obrátil SK Spartak se žádosti o povoleni výjimky u akce Oslavy 127 let SK SPARTAK
Příbram dne 28.08.2021 do 02.00 po půlnoci. RM uvedenou změnu doporučuje ke schváleni.
V mezidobí od jednání RM a před zpracováním materiálu pro jednání zm obdrželo město ještě žádost
společnosti Divokej Bill s.r.o., IČO 24245381, která žádá výjimku pro konáni koncertu skupiny Divokej
Bill dne 22.07.2021, výjimka do 23.07.2021 0:30.
Nedochází ke změně vlastního textu OZV, ale její přílohy.
S ohledem na skutečnost, že OZV je právním předpisem obce, lze změnu provést pouze přijetím
nového právního předpisu, kterým se původní upraví.

Přílohy: Návrh OZV o změně OZV o nočním klidu



Město Příbram
Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. .../2021

o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o n o č n í m k l i d u

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 21.06.2021 usnesením č. .../2021/ZM
usneslo vydat na základě ustanoveni § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o nočním
klidu - změna Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 - seznam akcí s vymezenou kratší dobou
nočního klidu dle ČI. 3 odst. 2).

ČI. 2
Změna

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 - seznam akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu
dle ČI. 3 odst. 2) se mění následovně (doplňuje se nová akce):

název akce . . určení kratší doby nočního klidu územní působnost
L

Koncert Divokej Bill noc z 22.07.2021 na 23.07.2021 město Příbram
0:30-06:00

i Oslavy 127 let SK SPARTAK noc z 27.08.2021 na 28.08.2021 město Příbram
! Příbram 02:00-06:00

ČI. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášeni, který nastává
dnem vyvěšeni na úřední desce.

Mgr. Jan Konvalinka
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA
1. m Istostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zpracoval: Odbor práva a veřejných zakázek
Zveřejněno na internetových stránkách města dne:
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y"" ' J
Dobrý den,
rádi bychom požádali o výjimku z nočního klidu a to na plánovanou akci v letním kině Příbrarn v
termínu 22.7.2021.
Pořadatel:
Divokej Bill s.r.o.
Nám. Arnošta z Pardubic 5
250 82, Úvaly
IČ: 24245381
DIČ: CZ24245381
Jednatelé: Roman Procházka, Adam Karlík
Kontaktní osoba: Anna Bulínová KOhlerová, 608 96 55 09
(email: micka @,divokejbill.cz)

jedná se o koncert skupiny Divokej Bill.
Harmonogram akce:
9:00 příjezd na místo, predaní arálu
8:00 instalace podium + strecha + areál
12:30 instalace technika
15:30 stavba backline + linecheck DB
17:30 soundcheck l. support
18:30 cca otevření areálu
20:00 - 20:45 1. support
21:00 - 21:45 2. support
22:00 - 24:00 Divokej Bill
00:00 likvidace backline + technika + stage
00:30 cca uzavrení arealu
00:30 > likvidace areal + catering ...
01:00 > ukliď arealu
04:00 cca vše zlikvidovanno

Pokud je potřeba ještě něco doložit prosím kontaktujte mne.
Předem vám moc děkuji
S pozdravem
A. Bulínová

S pozdravem

Anna Bulínová
Divokej Bill
608 96 55 09
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From: VladimIr Králíček <vkok@seznain.cz>
Sent: Friday, May 7, 2021 7:20 PM
To: Ivana Novotná-Kuzmová <1va na.Novotna-kuzmova@pribram.e u>
subject: Oslavy 127 let SK SPARTAK - žádost o povolené oslav do 02.00 dne

Paní vedoucí,

chci za SK SPARTAK Příbram požádat o povolení akce Oslav 127 let SK SPARTAK Příbram dne
28.8.2021 do 02,00 po půlnoci.

Akci děláme každý rok a má velice kladný ohlas mezi příbramáky.

Děkuji za vyjádření a zda stačí takto požádat Vás mailem.

krásné dny a pohodu v duši

Králiček Vladimír, ing.
prezident SK SPARTAK Příbram, spolek


