OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VRACOVA
č. 1/2015 ,
o regulaci provozní doby hostinských provozoven
Zastupitelstvo města Vracova se na svém zasedání dne 19. března 2015 usneslo vydat na
základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Vracov touto obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti na
základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou deklaruje svůj zájem na
zabezpečení veřejného pořádku spočívající zejména v zajištění práva občanů města Vracova
na ochranu soukromí, pokojného a nerušeného užívání jejich domovů, jakož i v uspokojování
jejich oprávněných potřeb (např. spánek).
(2) Cílem této vyhlášky je provozovatelům hostinské činnosti vytvořit, v rozsahu nutném
k zajištění veřejného pořádku, podmínky pro realizaci této činnosti na území města Vracova,
a to dle místních předpokladů a zvyklostí, zejména v nočních hodinách.
(3) Právo fyzických a právnických osob na podnikání a provozování jiné hospodářské
činnosti není touto vyhláškou dotčeno.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným pořádkem souhrn právních, etických a společenských norem, jejichž zachování
je podle panujících obecných názorů podmínkou klidného a spořádaného soužití,
b) hostinskou provozovnou provozovna, v níž se provozuje hostinská činnost, tj. příprava a
podávání jídel a nápojů k bezprostřední spotřebě, včetně zabezpečování příslušných
doplňkových prodejů a služeb. Jedním ze znaků hostinské činnosti je obsluha hostů na
místech k tomu určených – restaurace, bary, kavárny, vinárny, samoobslužné restaurace,
zahradní restaurace, bufety, stánky rychlého občerstvení, herny, diskotéky apod.
c) dodržením konce provozní doby skutečnost, že nejpozději v okamžiku dovršení stanovené
zavírací doby opustí provozovnu všichni hosté.

Čl. 3
Regulace provozní doby
(1) Všechny hostinské provozovny musejí být uzavřeny každý pracovní den v čase od
01:00 hodin do 06:00 hodin a ve dnech pracovního volna a klidu v čase od 03:00 hodin do
06:00 hodin.
(2) Omezení uvedené v odstavci 1 neplatí po dobu novoročních oslav, tj. dne 1. ledna
každého roku.

Čl. 4
Závěrečné ustanovení
Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými předpisy.

Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. května 2015.

---------------------------------Ing. Pavel Loprais
místostarosta města Vracova

------------------------------------Jaromír Repík
starosta města Vracova

Vyvěšeno na úřední desce dne: …….………………
Sňato z úřední desky dne:

…………………….

