Obec Sádek
Zastupitelstvo obce Sádek
Obecně závazná vyhláška obce Sádek č. 1/2017,

o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Sádek se na svém zasedání dne 21.6.2017 usnesením č. 8 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. b) a d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), 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 žádnou než stanoví zákon. A podmínky pro pořádání
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje při těchto akcích:
a)
b)
c)
d)

Silvestr a Nový rok tj. noc z 31. prosince na 1. ledna
Maškarní zábava
Hasičská zábava
Posvícenská zábava

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 3 do 6 hodiny z důvodu konání těchto akcí:
a)
b)
c)
d)

Pálení čarodějnic
Dětský den
Rozloučení s prázdninami
Oslava životního jubilea s hasiči dne 22.7.2017

3) Doba nočního klidu se vymezuje od 24 do 6 hodiny pro tyto společenské akce:
a) Hasičská soutěž pořádaná jednou v květnu nebo červnu.
b) Sportovní setkání pořádané jedenkrát o letních prázdninách
c) Posezení s hasiči pořádané jedenkrát o letních prázdninách
4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 a 3 Čl. 3 této obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem místně obvyklým způsobem minimálně 10 dnů před
datem konání.

Čl. 4
Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
Pořadatel veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a
jiných kulturních podniků je povinen oznámit nejméně 20 dnů před jeho konáním Obecnímu úřadu
označení druhu podniku, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Sádek č. 1/2016
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.7.2017.
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