OBEC
KARLOVICE

Obec Karlovice
Obecně závazná vyhláška č.2/2017
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 2. března 2017 usnesením č. 2
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a na

základě

ustanovení

§

47

odst.

6

zákona

č.

200/1990

Sb.,

o

přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
ČI. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny1).
ČI. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna - vítání Nového roku (Silvestr)
b) v noci z 30. dubna na 1. května - tradiční Pálení čarodějnic

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 2. do 6. hodiny, a to v následujících případech:
a) v době konání tradičních letních hudebních koncertů a divadelních představení
„ Sedmihorské léto“,
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b) v době konání tradičních letních hudebních koncertů v areálu „Šťastná země“,
c) v době konání tradiční zábavy s venkovní kapelou pořádané v areálu hasičské
zbrojnice Karlovice na zahájení prázdninové sezóny,
d) v době konání tradičního podzimního festivalu „Horolezecký festival Český ráj“.
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku bude
zveřejněna Obecním úřadem Karlovice na úřední desce, a to minimálně 10 dnů před
konáním akce.
Cl. 4
Ohlašovací povinnost
Pořadatelé veřejnosti přístupných akcí vyjmenovaných v ČI. 3 odst. 2 této obecně závazné
vyhlášky mají povinnost ohlásit Obecnímu úřadu Karlovice termín konání akce, a to
minimálně 15 dnů před datem konání akce.
Cl. 5
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.2/2016 o nočním klidu ze dne 15. prosince 2016.
ČI. 6

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úpédní desce
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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