obec PostÍelmrivek

Zastu pite|stvo obce Postňelm rivek

obec ně závazná vyh !áš ka
č,. 3120í 8,

regulujícínočníklid
Zastupite|stvo obce Postrelmťtvek se na svém zasedání dne 19.12'2018, usnesením
c' 311911212011, usnes|o vydat nazák|adě ustanovení s 10 písm. a), b) a d) a ustanovení
s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 sb., o obcích (obecní zŤízení),ve znění pozdějších
piedpis , a na základě ustanovení s 5 odst. 6 zákona č. 25112016 sb., o některfch
prestupcích, ve znění pozdějších predpisťr (dále jen ,,zákon o někten./ch prestupcích..),
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. t
PÍedmět obecně závazné vyhlášky
Predmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení vljimečnfch prípad , pri nichŽ je
doba nočníhoklidu Vymezena dobou kratší,nebo pri nichŽ nemusí bft doba nočníhoklidu
dodrŽována'

ct.2

Doba noěního klidu

1)
2)

Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šestéhodiny. í)
Každy je v době nočníhok|idu povinen zachovávat k|id.

,,Dobou nočníhoklidu
1) dle ustanoveni $5 odsť. 6 zákona o některych pŤestupcích, platí, že:
se rozumí doba od
dvacáté druhé do Šesťéhodiny' obec mŮže obecně závaznou vyhláškou stanovit v,fjimečnépÍípady,zejména slavnosti
nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, pfi nichž je doba nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo pŤi nichŽ
nemusí byt doba nočníhoklidu dodržována,,

Čl. g
Stanovení vfjimečnfch pÍípad, pÍi nichž je doba nočníhoklidu Vymezena
dobou kratšínebo pÍi nichž nemusí bft doba nočníhok|idu dodržována
1)

Doba nočníhok|idu nemusí bft dodrŽována v noci z31. prosince do 1' |edna z dťrvodu
konání oslav príchodu nového roku.

2)

Doba nočníhok|idu se Vymezuje od 01:59 do 06:00 hodin, v noci ze soboty na nedě|i, a
to v době konání kaŽdoroční tradičníakce,,Hasičsky p|es,.(leden - brezen).

3)

Doba nočníhok|idu se Vymezuje od 01:59 do 06'00 hodin, v noci z nedě|e na pondě|í, a
to v době konání kaŽdoroční tradičníakce ,,ostatková zábava S dozvuky., (|eden
brezen).

4)

|nformace o konkrétním termínu konání akcí uvedenfch v odstavci 2 a 3 tohoto č|ánku
bude zverejněna obecním uradem na urední desce minimálně 5 dn pred datem
konání.

cl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška

nablvá

činnosti patnáctfm dnem po dni vyh|ášení.

Bc. Stanislav Sitta
starosta

Vyvěšeno na urední desce dne: 20.12'2018
Sejmuto z uĚední desky dne: 7 .1.2019

