OBEC PŘIBYSLAVICE

Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice, okr. Brno–venkov
IČO: 00637548, tel.: 546 440 292

Zastupitelstvo obce Přibyslavice

______________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška obce Přibyslavice č. 1/2020,
o nočním klidu na území obce Přibyslavice
Zastupitelstvo obce Přibyslavice se na svém zasedání dne 16. 4. 2020 usnesením č. 9/13
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu
dodržována.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 1
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
1)

Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna.

2)

Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin, a to v následujících
případech:
a)

v noci z 29. 5. na 30. 5. z důvodu konání taneční zábavy – Letní noc SDH
Přibyslavice

b)

v noci z 19. 6. na 20. 6. a z 20. 6. na 21. 6. – z důvodu konání Tradiční přibyslavické
pouti

c)

v noci z 21. 8. na 22. 8. a v noci z 22. 8. na 23. 8. z důvodu konání festivalu –
Barbarská osada

d)

v noci z 29. 8. na 30. 8. z důvodu konání taneční zábavy – Přibyslavické plavení

e)

v noci z 3. 10. na 4. 10. z důvodu konání taneční zábavy – TJ Sokol Přibyslavice

dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou
nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního
klidu dodržována“
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Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Přibyslavice č. 2/2019, o nočním klidu na území
obce Přibyslavice, ze dne 11. 4. 2019.
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.................................................
Aleš Tunkr
místostarosta

.................................................
Ing. Bc. Iva Hadašová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

29. 4. 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

14. 5. 2020
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