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Novela Statutu města

Právní komise se seznámila s návrhem novely obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
Statut města. K samotnému obsahu návrhu obecně závazné vyhlášky nemá PK žádné
připomínky.
Po formální stránce doporučuje PK uvést do souladu poznámky uváděné pod čarou.
V předloženém materiálu se, např. na str. 7 a str. 11 Statutu, vyskytuje poznámka shodně
označená číslem 7.
PK dává ke zvážení, v případě rozsáhlejších úprav Statutu, sjednocení terminologie, pokud
jde o uvádění termínu právní předpis x právní předpis města.

Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2006 o vymezení veřejných
prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
Předložená novela shora uvedené obecně závazné vyhlášky reaguje na fenomén pouliční
umělecké produkce (tzv. busking), kdy je potřeba jasně stanovit pravidla, tj. definovat uměleckou
pouliční produkci a pozitivně vymezit lokality, kde je tato činnost povolena.
PK se seznámila se zněním návrhu novely vyhlášky a doporučuje upravit znění čl. 2 odst. 2),
neboť ho v předloženém znění nepovažuje za dostatečně určitý.
Doporučené znění čl. 2 odst. 2) tedy zní:
,, Za pouliční uměleckou veřejnou produkci je pro účely této vyhlášky považována živá, zejména
hudební, divadelní a artistická produkce na veřejném prostranství, s výjimkou produkce

probíhající na základě povolení zvláštního užívání místní komunikace a s výjimkou ohlášené
produkce zpoplatněné místním poplatkem za zvláštní užívání veřejného prostranství.“
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