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obec staré sedliště
Obecně závazná vyhláška č.5/20í6
o nočnímklidu
Zastupitelstvo obce Staré Sedliště se na svém zasedání dne 7. prosince 2016
usnesením č. 1615116 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. d) a
ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona ě, 12812000 Sb., o obcích (obecní z ízeni),
ve znění pozdějšíchp edpis , a na základě ustanovení 47 odst. 6 zákona é.
20011990 Sb., o p estupcích, ve znění pozdějších p edpisťr, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

čl. t

P edmět

P edmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení v jimečn ch p ípad , p

i

nichž je doba nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo žádnou než stanoví zákon.

él. z

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

čl. g

Stanovení v jimečn ch p ípadri, p i nichž je doba nočníhoklidu vymezena
dobou kratšínebo žádnou

í) Doba nočníhoklidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na

2)

1. ledna

Doba nočníhoklidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v uveden ch
p ipadech:
v době konánítěchto tradičníchslavností:

Memoriál Jaroslava Žaluda, Labuťsk nohec, Koncertování v Labuťském

amfiteátru, Memoriál Václava Pecháěka, Zpévy country večera, pouť sv. Prokopa
Old icha,Historické slavnosti obce, Memoriál Stanislava Haase, Dokopná,
Oslavy v ročízaloženíobce, Oslavy vliročízaloženíspolku SDH, Memoriál Petra
Zeníška,Masopust, Stavění májky v noci z 30. dubna na 1. květen, Hry bez
hranic.

a

3) lnformace o konkrétním termínu konání akcí uveden ch v odst. 2 této obecně
závazné vyhlášky bude zve ejněna obecním rj adem na rj ední desce minimálně 5
dnťr p ed datem konání.
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Účinnost
Tato obecné závazná vyhláška nabývá účinnostidnem 1. 1.2017.
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Mgr.OId ich Benda
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Mgr. Jitka Valíěková
starostka
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Vwěšeno na ú ední desce dne: 8. prosince 2016
Sejmuto zú ední desky dne: & ,Frua,ócča
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