Obecně závazná vyhláška obce Nýdek č.112018,
o nočnímklidu
Zastupitelstvo obce Nýdek se na svém zasedání dne27.6.2018 usnesením ě. 10 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona é. 12812000 Sb., o obcích
(obecní zřizenl), ve znění pozdějšíchpředpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona
é. 25112016 Sb., o něktených přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. t
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočníhoklidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočníhoklidu dodžována.

čl. z
klidu
nočního
Doba
Dobou nočníhoklidu se rozumídoba od dvacáté druhé do šestéhodiny.1

čl. a

Stanovení výjimečných případů,při nichž nemusí být doba nočníhoklidu dodžována
1) Doba nočníhoklidu nemusí být dodržována:
v noci z 31. prosince na 1, ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku

a)
b)
c)
d)
e)

v noci ze dne konání tradiění akce ,,Školníradovánky" na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděliv měsíciěervnu,
v noci

ze dne konání tradičníakce ,,BIERFEST" na den následující, konaný jeden víkend

v nocize soboty na neděli, vždy třetísobotu v měsícičervenci
v noci ze dne konání tradičníakce ,,Hasičská soutěž" na den následující, konané jednu noc ze
soboty na neděli v měsíci červenci
v noci ze dne konání tradičníakce ,,Sraz sousedů osady Brandýs" na den následující, konané
z pátku na sobotu prvnívíkendv měsícisrpnu.

2) lnformace o konkrétnímtermínu konání akcí uvedených v odst. 1 tohoto článku obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřednídesce minimálně 5 dnů před datem konání.

č1.1
zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se rušíobecně závazná vyhláška obce Nýdek é.112017 o noóním
klidu.

čl. s
Účinnost

M

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení.
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