Město Planá
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
o regulaci provozní doby hostinských zařízení
Zastupitelstvo města Planá na svém jednání dne 19.října 2011 usnesením č. 31/6 vydalo v
souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
1) Město Planá (dále jen město) touto obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné
působnosti, na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou 1)
deklaruje svůj zájem na uspokojování potřeb občanů města, zejména na ochranu
veřejného pořádku.
2) Cílem předpisu je vytvořit provozovatelům hostinské činnosti podmínky pro realizaci této
činnosti bez kolize s dodržováním veřejného pořádku ve městě včetně jeho částí dle
místních předpokladů a místních zvyklostí, zejména v nočních hodinách.
3) Tímto předpisem není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání a
provozování jiné hospodářské činnosti.2)
4) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) hostinskou provozovnou je provozovna, v níž se provozuje hostinská činnost, tj.
příprava a podávání jídla nebo nápojů k bezprostřední spotřebě,včetně zabezpečování
příslušných doplňkových prodejů a služeb.Hlavním znakem hostinské činnosti je
především obsluha hostů na místech k tomu určených – restaurace,
kavárny,samoobslužné restaurace, zahradní restaurace, cukrárny, bufety, stánky
rychlého občerstvení, herny, bary, apod.
b) městskou památkovou zónou území definované ve vyhlášce č.476/92 Sb. (slovní i
grafické vymezení je uvedeno v příloze).
Článek 2
Závazná omezení
1) Na místech uvedených v odstavci 2 tohoto článku se stanovuje provozní doba hostinských
provozoven takto: ve všech dnech do 2.00 hodin následujícího dne, přičemž začátek
provozní doby je každý den nejdříve od 6.00 hodin.
2) Omezení provozní doby se vztahuje na hostinské provozovny v hranicích městské
památkové zóny a ve Fučíkově ulici.
Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.2.2012

Ing.Pavel Nutil
místostarosta

1)
2)

Mgr.Martina Němečková
starostka

§10 odst.a) §35 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
Čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Příloha:
1) Definice vymezení městské památkové zóny
Hranice památkové zóny začíná na p.č. 3548/3, sleduje komunikaci p.č. 3542/13, na
křižovatce přechází komunikaci a pokračuje severním směrem, dále přechází silnici č. II/200,
po hranicích p.č. 1010/1, 1017/2, 1017/1 a 1018, po západní straně ulice Zámecké a přechází
ulicí za křižovatkou na severní stranu Revoluční ulice a vede k p.č. 339. Podél hřbitova,
komunikace p.č. 337/3 a 3689 směřuje k jihu. Pokračuje k východu po hranicích p.č. 312/1,
563, 313, 232/2, 321, 225/2, 327/11 a 215/2. Přechází Smetanovu ulici a postupuje do ulice
Dvořákovy, kterou lemuje při jižní straně a přechází ji u p.č. 716, vede Tepelskou ulicí a
prochází k p.č. 3842/1 a po její hranici pokračuje až po východní stranu p.č. 208/2, podél ní
vede do Bezdružické ulice. Ulici přechází a pokračuje po hranicích p.č. 449, 186, 183, 443,
441 a 440 k Plzeňské ulici, podél ní vede k jihu, přechází ji a pokračuje při jižní hranici p.č.
171, 170, 168, 166, 165, 164, 163, 162/1, 162/2, 160, 159/1, 159/2 až k východní straně
Havlíčkovy ulice, při hranici p.č. 145/3, 145/1, 3848, 148, 149/1, lemuje východní a jižní
stranu Slovanské ulice, pravý břeh Plánského potoka, Tachovskou ulici, přechází křižovatku a
postupuje podél státní silnice p.č. 3570 a po hranici p.č. 1294/2 a p.č. 1294/8 vede k p.č.
3548/3, kde se hranice uzavírá.

2) Mapa vymezení hranic městské památkové zóny:

