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obec MšeckéŽehrovice

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice

Obecně závazná vyhláška obce MšeckéŽehrovice é. 112016,
o nočnímklidu

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice se na svém zasedání dne 24.10.2016 usnesením č. 141
usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. d) a ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona
é. 12812000 Sb,, o obcích (obecní z ízení),ve znění pozdějších p edpisů, a na základě ustanovení
47 odst. 6 zákona č.20011990 Sb., o p estupcích, ve znění pozdějších p edpisťr,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t
P edmět
P edmětem této obecné závazné vyhlášky je stanovení v jimečn ch p ípadťr,p i nichž je doba
nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo žádnou než stanoví zákon.

čl. 2

Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se roaJmí doba od 22. do 6. hodiny.'

Stanovení

čl. 3

v jimečn ch p ípad , pri nichž ie doba nočníhoklidu
vymezena dobou kratšínebo žádnou

1dle

ustanovení 47 odst. 6 zákona ě. 200/1990 Sb., o p estupcích, ve znění pozdějších p edpisťr, platí, že:
,,Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec můžeobecně závaznou vyhláškou stanovit
vyjimečné p ípady, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, p i nichž je doba
nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo žádnou."
" obec v obecně závazné vyhlášce uvede konkrétní datum a dále uvede dťrvod konání, tedy z důvodu konání
konkrétníakce (nap . společenskénebo rodinné akce)
**

obec v obecně závazné vyhlášce uvede název konkrétnítradičníslavnosti/akce nadregionálního v znamu

konané v obci, a to pouze v v p ípadě, že dosud není znám žádny konkrétní termín

í) Doba nočníhoklidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav příchodu Nového roku.

noČníhoklidu se vymezuje od 03 do 06 hodin, a to v následujících případech:
a) v době konání tradiČních slavností Velikonočních svátků, pálení čarodějnic, Slavností
2} Doba

obce**;

b) v době konání tradiČního Memoriálu Dušana Rajgla, konaného dne 5. 7., Memoriálu Jiřího
Pošmourného,konaného prvnísobotu v měsíci srpnu.

3) lnformace o konkrétnímtermínu konání akce uvedené v čl. 3, odst. 2, písm. a) slavnosti
obce této obecně závazné vyhlášky, bude zveřejněna obecním úřadem na úřední
desce
minimálně 15 dnů před datem konání.

čl. +
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení.

Obec

omana Metelková
starosta

Vyvěšeno na urední desce dne: 25. 1 0. 2016
Sejmuto z urední desky dne: 10. 11. 2016
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