Obec Hradec
Zastupitelstvo obce Hradec

Obecn6 zfvaznf vyhl65ka obce Hradec E. 112016
o nodnim klidu a regulaci hludnlich dinnosti

Zastupitelstvo obce Hradec se na sv6m zased6ni dne 19.10.2016 usnesenim 6.5/2016
usneslo vydat na z6klad6 ustanoveni $ 10 pism.d) a ustanoveni $ 84 odst.2 pism, h)
z1kona 6. 12812000 Sb., o obclch (obecnl ziizeni), ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr, a na
piestupcich,
zdkladl ustanoveni
47
zflkona d.200/1990 Sb.,
ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr, tuto obecnE z|vaznou vyhl6Sku:

S

odst.6

o

ct. t
Piedm6t
Piedm6tem t6to obecnE zAvazn1 vyhl65ky je stanoveni vfjimednfch piipad'fr, pii nich2 je
doba no6niho klidu vymezena dobou krat5i nebo Z5dnou ne2 stanovi zdkon.
ri

etz
Doba nodniho klidu
Dobou no6niho klidu se rozumldoba od 22. do 6. hodiny.l

ct.

g

Regulace hlu6nich dinnosti v nevhodnou denni dobu
Ka2dy je povjpen zdr2et se o ned6lich a st6tem uznanfch dnech pracovnlho klidu vdob6 od
6.00 hodin dd 22.00 hodin dinnosti spojehyich s uZivdnim zaiizeni a piistrojfi zp0sobujicich
hluk, napilklad sekadek na trdvu, cirkuldrek, motorovfch pil, kiovinoiezfr apod,

t dle ustanoveni 47 odst. 6 zAkona
e. 2OOI199O Sb., o piestupcich, ve zn6ni pozdSj5ich piedpisfr,
$
plati, Ze: ,,Dobou nodniho klidu se rozumi doba od 22. do 6. hodiny. Obec mttZe obecnd zdvaznou
vyhldSkou stanovit vyjimednl pfipady, zejm6na slavnosti nebo obdobnl spolelenskd nebo rodinn1
akce, pfi nichZ je doba noiniho klidu vymezena dobou kratSi nebo 26dnou."

ct.4
Stanoveni vfjimednfch piipadri, pii nichZ je doba nodniho klidu vymezena dobou
krat5i nebo 26dnou
1) Doba nodniho klidu se nevymezuje:
b) v noci z 31. prosince na 1. ledna
b) v noci z 30. dubna na 1. kv6tna

2)

Doba no6niho klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodin, a to v ndsledujicich piipadech:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

v dobd kondnl obecnlho bdlu ( v m6sici lednu)
v dob6 kondnitradidni slavnosti Masopust
v dob6 kondni divadelnlho vystoupeni se zpivanou ( v m6slci 0noru )
v dob6 kon6ni hasidsk6ho bdlu ( v mdslci 0noru)
v dob6 kondni Pionfrskeho b6lu ( v m6slci bieznu)
v dob6 kondnitradidni poutd spojene se zdbavou (v m6sici dubnu)
v dob6 kondni Hasidskfch z6vod0 (v m6sici kv6tnu)
v dob6 kondnl oslav obce ( v m6sici dervnu)
v dob6 kon6nl akce fotbalov6 ukondenijarni sezony (v m6slci dervnu) a fotbalov6
ukon6enI podzimnlsezony (v m6sici listopadu)
v dob6 kondniVinobrani ( v m6slci iljnu)
v dob6 kondnl akce Posledni led (v m6sici prosinci)

o

konkr6tnim terminu kondni akcf uvedenfch v e t. + oOst. 2 teto obecn6
zlvaznl vyhldsky bude zveiejndna obecnim 0iadem na riiedni desce minim6ln6 5 dn0
pied datem kon6ni.

3) Informace

cl. s
Udinnost
Tato obecnE qAvaznl vyhld5ka nabfvd ri6innosti patndctfm dnem po dni vyhl65eni.

Pavel Hlav56
mistostarosta

Vyv65eno na 0iedni desce dne: 20.10.2016
Sejmuto z 0iedni desky dne:

starosta

