OBEC KRAVSKO

Zastupitelstvo obce Kravsko

Obecně závazná vyhláška obce Kravsko é. U2a17
o nočnímklidu

Zastupitelstvo obce Kravsko na svém zasedání dne 15.a3,2017 usnesením č.2115
* 2a17
se usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm, d) a ustanovení § 84 odst. 2
PÍsm" h) zákona č. 128|2aCI0 Sb., o obcích {obecní zřizení}, ve znění pozdějších
předpisŮ, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb,, o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

čl. t
Předmět
Předmětem této obecné závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo žádnou, než stanovízákon.

čl. z

Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od 22. do 6. hodíny.

čl, s
Stanovení výjimečných připadů, při nichž je doba nočníhoklidu vymezena dobou
kratšínebo žádnou

í) Doba nočniho klidu se nevymezuje:
ai v noci z 31. prosince na 1. ledna
b) v době konánítěchto tradičníchslavností: Masopust( konec února začátek března),
-

Pálení Čarodějnic( 3a. dubna}, Tradíčnípasvícení(první, nebo druhau sobatu a neděti
v říjnu)

c}

o,,Velikonočnímpondělí"

- květen; v době konánítradičníchplesů, bálů a taneĎních zábav (Ptes SR-na
Přelomu ledna a Února; Maškarní merenda- konec února. začátek března; ples
podnikatelů - leden . únor ; Májová zábava- první polovina května.)
d) leden

-1

_

2) Doba

nočniho klidu se vymezuje

akcí: - aětský den ( první polovina niěsíce června)
doba nočníhoklidu se vymezuje od 24,.Q0 hod. do 06:00 hod.

a) v době kanáni těchto

3} lnformace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst, 1 a 2 této obecně
závazné vyh|ášky bude zveřejněna Cbecním úřaciem Ki,avsko na úřední desce a
internetových stránkách Obce Kravsko minimálně 5 dnů před datem konání.

4} V případě, že se nějaký obecní spolek rozhodne uspořádat akci, u které je
předpokládáno rušenínočníhoklidu. která neníuvedena v OZV, požádá obec
o zařazení takové akce do obecně závazné vyhlášky nejméně 1 měsíc před konáním akce.
Zastupitelstvo cbce pak posoudí, zda se jedná o výjimečný případ, a pokud ano, uvede tuto
akcí jako výjirnečný případ v příloze obecně závazné vyhlášky o nočnímklidu,

čl. +
Účinnost
Tato obecné závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyh|ášení.

Daniel Fabián, místostarosta obce

CI8§i

V1,"lěšenr: na úřední desce dne: 16.03.2017
Sejmuto z úřední desky dne:

Mgr. František Moučka, starosta obce

