STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016,
o omezení potulného pouličního umění
Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 15. 12. 2016 usneslo usnesením číslo
ZM 16 10 04 05 vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) i c) 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“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Potulným pouličním uměním se pro účely této vyhlášky rozumí umělecké vystoupení
(např. hudební, pěvecké, divadelní nebo artistické) prováděné osobami na veřejném
prostranství, spojené s dobrovolnou odměnou od přihlížejících nebo kolemjdoucích.
2) Předmětem této vyhlášky jsou opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku prostřednictvím regulace potulného pouličního umění, které by mohlo narušit veřejný
pořádek ve statutárním městě Děčín (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy
nebo estetickým vzhledem města.1
3) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana dobrých
mravů a vytváření estetického vzhledu města.
Článek 2
Omezení potulného pouličního umění
Potulné pouliční umění se zakazuje provádět na všech veřejných prostranstvích ve městě
s výjimkou veřejných prostranství vymezených v příloze této vyhlášky, kde je možné potulné
pouliční umění provádět, avšak pouze:2
a) v době od 10:00 do 21:00 hodin,
b) nejvýše 2 hodiny celkem denně,
c) nejvýše v počtu 5 společně vystupujících,
d) na ploše 2 m2 na každého vystupujícího,
e) bez zesilovací techniky, není-li nezbytně nutná pro slyšitelnost vystoupení.
Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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jedná se o činnost umělecké povahy považovanou mnohými (včetně města) za činnost na pomezí žebrání, je rovněž
zásahem do sdíleného veřejného prostoru a svým působením v něm jej tak nutně ovlivňuje; proto město považuje tuto
činnost za nutnou omezit a stanovit současně podmínky pro její provádění
2
tím nejsou dotčeny zákazy, povinnosti a omezení podle zvláštních právních předpisů
1

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o omezení potulného pouličního umění
1. část veřejného prostranství u kašny na Masarykově náměstí

2. část veřejného prostranství na ulici Tyršova před nákupním střediskem Billa

3. část veřejného prostranství (parkoviště) v ulici U Plovárny (u č. p. 14 – bývalé polikliniky
na Mariánské louce)

4. část veřejného prostranství na Husově náměstí

5. část veřejného prostranství u kašny naproti hlavnímu nádraží v Děčíně – Podmoklech

