Obec Benecko
Zastupitelstvo obce Benecko
obecně závazná vyhláška ě,, 112017,
o nočnímklidu
Zastupite|stvo obce Beneckb Se na svém zasedání dne 1g.4.2017 usnesením
vydat na zák|adě ustanovení $ 10 písm' d) a ustanovení $ 84 odst.2
písm. h). zákona c' 12812000 Sb., o obcích (obecní zYízenÍ), ve znění pozdějších
předpisů, a na zák|adě ustanovení s 47 odst. 6 zákona č. 2oot1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyh|ášku:

č.8 usnes|o

čl. t
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyh|ášky je stanovení výjimečných případů, při
nichŽ není doba nočníhok|idu vymezena.

cl. z
Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhok|idu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.r;

cl. e
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočníhoklidu Vymezena dobou
kratšínebo Žádnou
1) Doba nočníhoklidu se nevymezuje:
a) v noci z 30. dubna na 1. května kaŽdého roku
b) v noci z 31. prosince na 1. |edna kaŽdého roku
c) kaŽdoročně ze soboty na nedě|i, z nedě|e na pondě|í az pondělí na úteý
vŽdy osmý týden po Ve|ikonocích ( Hornoštěpanická pouť )
d) kaŽdoročně ze soboty na nedě|i vŽdy poslední sobotu v červnu ( country na
Dupárně)
e) kaŽdoročně ze soboty na nedě|i vŽdy první sobotu v červenci ( Mrk|ovská
pout')
f) v noci ze soboty na neděli v době konání tradičního,,Vo|ejba|ového turnaje..,
kteý se koná kaŽdoročně v měsíci červenci
g) v noci ze soboty na nedě|i v době konánítradičního,,Nohejba|ového turnaje..,
kteý se koná kaŽdoročně v měsíci červenci
h) v noci ze soboty na nedě|i v době konání tradičního,,Soko|ka Festu.,, kteý
se koná kaŽdoročně v měsíci červenci
i) kaŽdoročně ze soboty na nedě|i vŽdy poslední sobotu v červenci ( Benecká
pouť)
j) v noci ze soboty na nedě|i v době konání tradičního,,Dupárna Festu.., kteý
se koná kaŽdoročně v měsíci srpnu
r;D|e ustanovení$ 47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněnÍpozdějšíchpředpisů, p|atí, Že:
,,Dobou nočníhok|idu se rozumí doba od 22. do 6' hodiny' obec můŽe obecně závaznou vyh|áškou stanovit
výjimečnépřípady' zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichŽ je doba nočního
k|idu vvmezena dobou kratší nebo Žádnou...

k)

v nocj ze soboty na

neděli

v době konání tradičního,,Beneckého Dřevo-

Sochání.., které se koná kaŽdoročně v měsíci srpnu.

konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. c) aŽ
písm. k). tohoto č|ánku bude zveřejněna obecním úřadem na úřednídesce
minimá|ně 5 dnů před datem konání.

2) |nformace

o

čt. +

Účinnost
Tato obecně závazná vyh|áška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyh|ášení.

Ing. Jaroslav Mejsnar

starosta

Bc. Zdeněk Jebavý
místosarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky by|o shodně provedeno na e|ektronické úřední desce.

