OBEC ČISTÁ
Obecně závazná vyhláška obce Čistá
č. 1/2016 ,
kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou, dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Čistá se na svém zasedání dne 5.10.2016, usnesením č. 23-2016,
usneslo vydat v souladu s § 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 § 47 odst.
6 zákona č. 200/1990 Sb., o 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
noční ho klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodiny.
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou
1. Dne 30.4. z důvodu konání Pálení čarodějnic a to do 02.00 hodin z 30. dubna na 1.května
2. Zakončení fotbalové sezóny místního FK Slavoj a to do 01.00 hodin následujícího dne.
3. Rozsvícení vánočního stromu a to do 23.00 hodin
4. Oslava Silvestra a Nového roku v noci z 31.prosince na 1.ledna se doba nočního klidu
nevymezuje.

Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v Čl.3 této obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce nebo rozhlasem minimálně 5
dnů před datem konání.
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Obec Čistá si touto Obecně závaznou vyhláškou o nočním klidu stanovuje ohlašovací
povinnost a to pro všechny pořadatele soukromých akcí, ať na půdě obecní či soukromé, při
konání společenských nebo rodinných oslav (Svatby, rodinné oslavy, jubilea apod.)
a to minimálně 15 dní před konáním.
Tyto akce se mohou konat na území obce i po 22.hodině, respektive mohou pokračovat i po
22.hodině, za podmínky respektování ochrany nočního klidu stanovené zákonem o
přestupcích, čímž se rozumí zabránit nepřiměřenému obtěžování občanů veřejnou produkcí
hudby a hlučností přítomných.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
Veřejném zasedání.

..………………….
Zdeněk Tyšer
starosta obce

po dni vyhlášení na

…………………………..
Jana Dostálová
1. místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 14.10.2016
Sejmuto dne:

30.10.2016
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