Městys Velký Vřeštbv
Zastupitelstvo městyse

Ail
Obec ně záv azná vy h láška

o nočnímklidu

Zastupitelsfuo městyse Vellcý Vřeštbv se na svém zasedání dne 10.5.2022 usnesením Č.2b
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
ě.128t2oda Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 5 odst, 7
zákona č.25112016 Sb., o něktených přestupcích, ve znění pozdějších předpisŮ, tuto obecně
záv aznou vyhlášku (dále jen,,vyhláška"):

čl. t
Předmět
předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů,pfi nichž je doba noČníhoklidu
vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočníhoklidu
dodžována.

čl. z

Doba nočníhoklidu
Dobou noěního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

čt. s
případů
výiimečných
Stanovení

1)

2)

Doba nočníhoklidu nemusí být dodžována vnoci z31. prosince na 1. ledna (oslavy
příchodu nového roku};
Doba nočníhoklidu se vymezuje dobou knatšíod 3. do 6, hodiny, a to v době konání
těchto veřejnosti přístupných tradičníchakcí a slavností:
a) v noci z 30. dubna na 1. květrra (pálení čarodějnic),
b) celkem 3 noci (z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v měsícíchleden
až březen) z důvodu pořádání plesů (Maškarní ples, Myslivecký ples, HasiČský ples),

c)

1 noc ze soboty na

neděliv měsíci květnu z důvodu pořádání Slavností městyse,

d) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci září z důvodu pořádání posvícení,
e) celkem 3 nocí ze soboty na neděli v měsíci červnu až srpnu z dŮvodu pořádání
hudebních konrertů.

3)

lnformace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v článku 3 odst. 2 písm, b) až e)
této vYhláŠky bude zveřejněna úřadem městyse na úřednídesce minimálně 5 dnů přeó
datem konání a způsobem v místě obvyklým.

á.+
zrušovacíustanovení
RuŠÍse obecně závazná vyhláška ě. 2l2O17 o nočnímklidu a někteqých aspektech ochran
před obtěžování nadměmým hlukem ze dne 4, dubna 2Q17.

čl. s
Účinnost
Tato vyhláŠka nabývá účinnostipočátkem patnáďého dne po dnijejího vyhlášení.

Jaromír Bach v.
místostarosta

r.

Dagmar Hrochová v.
starostka

r.

