OBEC RADVANICE
Zastupitelstvo obce
č.j.: OUR/341/2018

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2018,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Radvanice se na svém zasedání dne 21.6.2018 usnesením č. 1/43/2018
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b), d) a § 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, 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 hodiny1.

Čl. 3
Stanovení výjimek z doby nočního klidu
1)

Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna (oslavy příchodu nového roku),
b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení čarodějnic.

2)

Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 3. do 6. hodiny v době konání
těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí a slavností:
a) celkem 2 noci ze soboty na neděli v měsících červenci a září z důvodu konání
posezení s promítáním letního kina,
b) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci červenci z důvodu konání akce Rocková noc,
c) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci červnu z důvodu pořádání Memoriálu Miroslava
Paťavy,
d) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu z důvodu pořádání Dne obce,

---------------------------------------1)

§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

e) celkem 2 noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v měsíci září z důvodu
pořádání Jestřábí motopárty.
3)

Pořadatel veřejnosti přístupných akcí uvedených v odst. 2 je povinen oznámit Obecnímu
úřadu Radvanice nejméně 15 dnů před termínem konání akce:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li
odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba,
název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu
jedná,
b) označení druhu podniku, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku
a ukončení.

4)

Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 2 této obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna Obecním úřadem Radvanice na úřední desce
minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška obce Radvanice č. 1/2016, o nočním klidu, ze dne
15. prosince 2016.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Štefan Krajniak
místostarosta

Vyvěšeno: 28.6.2018
Sejmuto: 13.7.2018
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Tomáš Němec
starosta

