Vyhláška č.

1t2019

oBEcNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKc
oBcE VEL|cHoV o NočNiM KLlDU

OBEC
VELICHOV

Účinnost

vyhláŠky od:

4.ledna 2020

lJsneseníč':

119t10t19

Zastupitelstvo obce Velichov se na svém zasedání dne l6. řijna 2019 usnesením č. l ]9/l0/]9 usneslo
vydat na základě ustanovení $ l0 písm. d) a ustanovení $ 84 odst' 2 písm' h) zákona č' ]2812000 sb'' o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení s 5 odst. 6 zákona č'
25ll20l6 sb., o někteďch přestupcích, tuto obecně závaznou lryhlášku (dálejen ,'vyhláška"):

čt. t
Předmět
Předmětem této vyhláškyje stanovení výjimečných případů, při nichŽje doba nočníhoklidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočníhoklidu dodržována.

čl.2

Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šestéhodiny'l

čl. 3

stanovení výjim€čných případů' při íichžj€ doba nočniho klidu wm€zena dobou kratšínebo
při nichž nemusí bý doba nočniho klidu dodržována
l) Doba nočníboklidu nemusí býldodržováía:

a) v noci z 3l. prosince na l. ledna z důvodu konání oslav přichodu nového roku,
b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradičníchslavností stavění má.jky'
2) Doba nočníhoklidu se lTmezuj€ od 23.00 do 6.00 hodií:
v noci ze soboty na neděli v době konání tradičníakce ,,Pivní pochod" konané v měsíci dubnu,

a)
b)

v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v době konání tradičníkultumi akce ,,country
bluegrass fest" pořádané v měsici červnu,

c) v
d)

e)

j

noci ze soboty na neděli v době konání tradičníkultumí akce ,'Den velichovských fotrů"

pořádané v měsíci červenci,

v noci ze soboty na neděli v době konání koncertů v amfiteátru Hospody U Lípy pořádaných
v měsících červen až srpen,
v noci z pátku na sobotu v době konání letniho kina promítanéhood prvního srpnového vikendu
do prvního víkendu v měsíci září'

dle ustanovení Š5 odst' 6 zákona č. 2512016 sb.' o některých přestupcích, plal'i, že: ,' Dobou nočníhaklidu se

rozuní doba od dýacálé dluhé do šestéhadiny' obec n'ůžeobecně závaznou ýyhláško stanoyií výjinečné
připady' zejnéna sldnosli ebo abdobné spalečenske nebo rcdinné akce, při nichž je doba nočníhoklidu
ýrnezena dobou kralšíneba pří nichž nen16í bý! doba nočníhoklidu dodlžoýána''

3) Dobe nočníhoklidu se }Ymezuje od 24.00 do ó.00 hoditr:

v noci z pátku na sobotu v době konání letního kina promítanéhood posledního čeÍvnovéhovíkendu
do konce měsíce čeÍvence.

4) Informace o konkétním termínu konání akcí uvedených v odst' 2 a 3 této lyhlášky bude zveřejněna
obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

čtq

t]crííost

l)
2)

Nab},tím účinnostitéto whlášky se zrušuje obecně závazná vyhléška č. 3/20ll, o ochraně
nočníhoklidu, ze dne 20. 7.201l.
Tato \Thláška nabývá účinnostipatnácqfon dnem po dni vyhlášení'

V},věŠeno na úiedni desceobecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

20

-12. 2015

............'.....'.'..

'.''.''-'3.-!'!:.?!2!..'.

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umoŽňujícímdálkový přistup'
umožňujícímdálko\.ý přísfu p.

