Obec Krhanice
Zastupitelstvo obce Krhanice

obecně závazná vyhláška obce Krhanice,
o

nočnímklidu

Zastupitelstvo obce Krhanice se na svém zasedání dne 2. 5. 2022 usnesením č.212021 usneslo
vydat na základě ustanovení $ 10 písm. d) a ustanovení $ 84 odst. 2 písm. h) zákona
ě.12812000 Sb.' o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na zák|adě
ustanovení $ 5 odst. 7 zákona ě.25112016 Sb.' o někteých přestupcích' tuto obecně závaznotl
vyhlášku:

cl.

1

Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení qýjimečných případů, při nichž je doba

nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo
dodrŽována.

při nichž nemusí být doba nočníhoklidu

Čt.z

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

čt. s

Stanovení vyjimečných případů, při nichž je doba nočníhoklidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočníhoklidu dodržována
1) Doba nočníhoklidu nemusí být dodrŽována

konání oslav příchodu nového roku.

vnoci z31. prosince na 1. ledna zdůvodu

2) Doba nočníhoklidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin' a to v následujících
případech:

a)
b)
c)

v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradičníakce ,,Pálení čarodějnic",

d)

v noci ze dne konání akce,,llkončení létď'na den následtljící konané jeclnu noc
ze soboty na neděli v měsíci září - noc z I0.9.2022 na 1 1. 9.2022.

v noci z28.květnana29. května z důvodu konání tradičníakce ,,Kácení máje",
v noci ze dne konání tradičníakce ,fnenská zábava " na den následující konané jednu
noc ze soboty na neděli v měsíci červenec - noc z23.7 .2022 na24.7.2022,

3) Doba nočníhoklidu se vymezuje od 0:00 hodin do 06:00 hodin v noci ze dne konání

a)

akce
srpnu

',Letní

-

kino" na den následující konané jednu Íoc Z pátku na sobotu v měsíci

noc 5. 8.2022 na 6. 8. 2022.

b) tradičníakce ,,Krhanice open Air" na den následující konané jednu noc Ze soboty
na neděli v měsíci srpnu - noc ze 6.8.2022 na7.8.2022.

1

v

cr.4

Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Krhanice
č. Il202l, o nočnímklidu, ze dne 14. 6.202l.

2) Tato vyhláška nabývá účinnostipočátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.
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