Obec Krhanice
Zastupitelstvo obce Krhanice
obecně závazná vyhláška obce Krhanice č. 1'l202l, o nočnímklidu
Zastupitelstvo obce Krhanice se na svém zasedání dne 14.6.2021 usnesením č:.212021 usneslo
vydat na záHaďé ustanovení $ 10 písm. d) a ustanovení $ 84 odst. 2 písm. h) zé.kona
č,.12812000 Sb., o obcích (obecní zÍizeni), ve mění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení $ 5 odst. 6 zěkonač.25112016 Sb., o někteých přestupcích, tuto obecné závaznou
vyhlášku:

cl.

1

Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichŽ je doba

nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo při nichž nemusí být doba nočníhoklidu
dodrŽoviána.

cl.2

Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šestéhodiny

cl.3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočníhoklidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočníhoklidu dodržována

klidu nemusí být dodržovtínavnoci z31. prosince na 1. ledna zdůvodu
příchodu
konríníoslav
nového roku.

1) Doba nočďho

2) Doba nočníhoklidu se vymezuje od 03:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících
případech:

a)
b)

v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konrínítradiění akce ,,Pólení čarodějnic",

c)

v noci ze dne konrínítradiění akce ,fnenská zábava " na den následující konané jednu
noc Ze soboty na neděli v měsíci ěervenec _ noc z24.7 .202l na25.7.202I,

v noci z27.kvétnana28. května z důvodu konání tradičníakce ,,Kácení móje",

3) Doba nočníhoklidu se vymezuje od 02:30 hodin do 06:00 hodin, a to v následujícím
případu:
v noci ze dne konání akce ,,Kácení mójeoo na den následující konané jednu noc
ze soboý na neděli v měsíci červen _ noc z26. 6.202I na27 . 6.202l.

4) Doba nočníhoklidu se vymezuje od 00:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujícím
případu:
v noci ze dne konání akce ,,Letní kino" na den následující konané jednu ÍLoc z pátku na
sobotu v měsíci srpen _ noc z 6. 8.202I na7 . 8.202l.
1

5) Doba nočníhoklidu se vymezuje od 3:00 hodin do 06:00 hodin, a to vnásledujícím
případu:
v noci ze dne konaní akce ,,Ukončení léta" na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděli v měsíci zéňí_ noc z 4. 9.202I na 5. 9. 202I.

6)Doba nočníhoklidu se vymezuje od 01:00 hodin do 06:00 hodin, a to vnásledujícím
případu:

v noci ze dne konání akce ,,Krhanice Beat Fest" na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděli v měsíci zéňí_ noc z 18.9.202I na 19.9.202l.

7) Doba noěního klidu se vymezuje od 0:00 hodin do 06:00 hodin v noci ze dne konáď
tradičníakce ,,Krhanice open Air" na den následující konané jednu noc Ze soboty
na neděli v měsíci srpnu _ noc ze 7 . 8.202I na8. 8.202l.

cl.4

Účinnost

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Krhanice
ě. Il2020, o nočnímklidu, ze dne 27.8.2020.

2)

Tato obecně závaznávyhláška nabýváúčinnosti patnácým dnem po dni vyhlášení.

Jaroslav Mixa
místostarosta

Vyvěšeno naúřední desce

Sejmuto z uřední desky

dne:

dne:

15

E

141

-Í16- 2021

702 t2l

7.

NÍ ÚŘep
č.p. 46

-07_ 2[21
30

Vyvěšeno naelektronické uřední desce

Í uŘeu

HÁNICE č.p' 46

dne:

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

tl?

?02 t2t

.7.

15

3 0 -07-

_(t6_

2021

ÚŘep

E

2{l2l

al

o

!n t02
.7'

č.p. ,16

t 2l

Í ÚŘap

č.p. 'í6

3t? 702 t2l

-4.

2

