
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 47 

 DNE: 15. 8. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   715/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky  

 

ANOTACE: 
Společnost ARROW International CR,a.s., člen skupiny Teleflex pořádá u příležitosti 10. výročí 

otevření závodu ve Žďáře nad Sázavou firemní akci, která se uskuteční 10. 9. 2016 ve Žďáře nad 

Sázavou v okolí rekreačního areálu „Pilák“. Společnost žádá radu města o povolení výjimky 

z Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích 10. 9. 2016 - posunutí hudební produkce do 23.00 hodin a odpálení ohňostroje ve 

23.00 hodin. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích společnosti 
ARROW International CR,a.s., členu skupiny Teleflex dne 10. 9. 2016 ve veřejné hudební 
produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23.00 hodin u příležitosti 10. výročí 
otevření závodu ve Žďáře nad Sázavou  na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti 
„Pilák“ a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.      

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 
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Popis  
Společnost ARROW International CR,a.s., člen skupiny Teleflex pořádá u příležitosti 10. výročí 
otevření závodu ve Žďáře nad Sázavou firemní akci, která se uskuteční 10. 9. 2016 ve Žďáře nad 
Sázavou v okolí rekreačního areálu „Pilák“. Společnost žádá radu města o povolení výjimky 
z Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích 10. 9. 2016 - posunutí hudební produkce a odpálení ohňostroje ve 23.00 hodin. 
Dosud platná Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích č. 2/2006 zakazuje v článku 2 a bodu d) veřejnou hudební produkci bez 
povolení městského úřadu a dále v bodu f) rušení nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 hodin. 
Z tohoto důvodu žádá pořadatel akce o povolení výjimky a to posunutím hudební produkce z 22.00 
hod. do 23.00 hodin v rekreačním areálu „Pilák“ a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.     
 
Geneze případu 
O povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích a posunutí hudební produkce a odpálení ohňostroje do 23.00 
hodin již žádal pan Ehl u příležitosti 10. výročí „Dračích lodí“ na Piláku. Žádost byla radou města 
schválena.  
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit povolení výjimky do 23.00 hodin z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to dne 10. 9. 
2016 ve veřejné hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23. 00 hodin. 
Navrhuji povolení zvážit vzhledem k četným stížnostem na porušování nočního klidu zejména 
rekreantům v této oblasti. Konečné stanovisko ponechávám na jednání rady města. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích společnosti 
ARROW International CR,a.s., členu skupiny Teleflex dne 10. 9. 2016 ve veřejné hudební produkci 
a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23.00 hodin u příležitosti 10. výročí otevření 
závodu ve Žďáře nad Sázavou  na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti „Pilák“ 
a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.      
 
Rada města po projednání neschvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích společnosti 
ARROW International CR,a.s., členu skupiny Teleflex dne 10. 9. 2016 ve veřejné hudební produkci 
a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23.00 hodin u příležitosti 10. výročí otevření 
závodu ve Žďáře nad Sázavou  na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti „Pilák“  
a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.      
 
Doporučení předkladatele 
Schválit povolení výjimky do 23.00 hodin z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to dne 10. 9. 2016 ve veřejné 
hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23. 00 hodin. 


