MĚSTO TREMOSNICE
Zastupitelstvo města Třemošnice
Obecně závazná vyhláška města Třemošnice ě. 1/2016, o nočním klidu.
Zastupitelstvo města Třemošnice se na svém zasedání dne 22. 6. 2016 usnesením č. 62/2016
usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích"), a současně § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této vyhlášky je stanovení podmínek pro rozvoj společenského a kulturního života
města, podpora rekreace jeho obyvatel a návštěvníků města, sousedského soužití a rodinného
života, a to přiměřeným omezením doby nočního klidu, za současného respektu k právu
na pokojné soužití obyvatel města, nerušený odpočinek a klidný spánek.
Článek 2
Doba nočního klidu
1) Dobou nočního klidu je doba od 22:00 hod do 06:00 hodin1.
2) Z doby nočního klidu se stanovuje výjimka pro území města vymezené v příloze č. 1 této
vyhlášky, a to pro pátky a soboty v období od 8. července do 30. září, kdy je doba
nočního klidu stanovena od 01:00 hodin do 06:00 hodin.
3) Na základě žádosti lze rozhodnutím vydaným na základě této vyhlášky stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. O výjimce rozhoduje
Rada města Třemošnice.
Článek 3
Účinnost
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
2)

Tato vyhláška pozbývá účinnosti dnem 30. září 2016.

Mgr. Stanislav Peca
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne 23. 6. 2016.
Sejmuto z úředni desky dne 9. 7. 2016.
Dokument byl zveřejněn ve shodných terminech na elektronické úředni desce
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§ 47 odst. 3 zákona o přestupcích

Ing. Miroslav Bubeník
starosta

