Obec Slavkov pod Hostiinem
Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hostfnem
Obecn6 zivaznl vyhl6Ska obce Slavkov pod Hostfnem e,.112017,

o nodnim klidu
Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hostfnem se na sv6m zaseddni dne 7.11.2017 usnesenim
e.37NZ-2017 usneslo vydat na zdklad6 ustanoveni g 10 pism. d) a ustanoveni S 84 odst. 2
plsm. h) zAkona 6,. 12812000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve zn6n[ pozdejiich piedpisfr, a
na z6klad6 ustanoveni $ 5 odst. 6 z6kona 6. 25112016 Sb., o n6kterfch piestupcich, tuto
obecn6 zAv aznou vyh 165 ku
:

er. r
Piedm6t
Piedm6tem t6to obecn6 zAvazn6 vyhl6Sky je stanoveni vfjimednfch piipadfr, pii nichZ je
doba no6niho klidu vymezena dobou krat5i nebo pii nichZ nemusi bft doba nodniho klidu
dodrZovdna.

etz
Doba nodniho klidu
Dobou nodnlho klidu se rozumldoba od dvac5t6 druh6 do sest6 hodiny.l

er. s
Stanoveni vfjimednfch piipad&, pii nichZ je doba nodniho klidu vymezena dobou
kratSi nebo pii nichz nemusi biit doba no6niho klidu dodrzovina

1) Doba nodnlho klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin, a to v n6sledujicich piipadech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z d0vodu kon6ni oslav piichodu nov6ho roku

b) v noci ze dne konSni Tradidniho mysliveck6ho plesu na den n6sledujicl konan6ho jednu
noc ze soboty na ned6li v m6slci lednu

c) v noci ze dne kon6nl Tradidniho plesu Sboru dobrovolnfch hasi6& na den n6sledujici
konan6ho jednu noc ze soboty na neddli v m6sici 0noru

d) v noci ze dne kon6nl tradidn[ho Country bdlu na den n6sledujfci konan6ho jednu noc
ze soboty na ned6liv m6slci bieznu

e) v noci ze dne kon5ni tradidni Hodov6 zAbavy obce na den ndsledujici konan6 jednu noc
ze soboty na neddli v m6sici dervenci.

I dle

ustanoveni $ 5 odst. 6 zlkona e. 25112016 Sb., o ndkterlich piestupcich, plati, Ze'. ,,DoboLt
nodniho klidu se rozuml doba od dvacdt1 druhd do Sestd hodiny. Obec mlZe obecnd zdvaznou
vyhldSkou stanovit vyjimednd pilpady, zejmdna slavnosti nebo obdobn| spoledenskd nebo rodinnd
akce, pii nichZ ie doba nodniho klidu vymezena dobou kratsi nebo pfi nichZ nemusi blt doba nodniho
klidu dodrZovdna"

2) Doba nodnlho klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v n6sledujicich piipadech:

a) v noci ze dne kondnl tradi6niho P6lenl tdborov6ho ohn6 na den n6sledujici konan6ho
jednu noc z pdtku na sobotu v m6slci kv6tnu

b) v noci ze dne kondni tradidnich Rybdiskfch z6vod0 ve Slatin6 na den
konanfch jednu noc ze soboty na ned6li v m6sici kv6tnu.

ndsledujici

c) v noci ze dne kon6nf tradicniho Ukonceni sezony TJ Slavkov pod Hostfnem na
n6sledujicf konan6 jednu noc ze soboty na ned6li v m6sici dervnu

den

d) v noci ze dne kondnl Srpnov6 noci na den n6sledujici konan6 jednu noc ze soboty na
ned6liv m6sici srpnu.

3) lnformace o konkr6tnlm termlnu kon6ni akci uvedenfch v odst. 1 . a 2. tohoto dlSnku
obecn6 zlvaznl vyhkiSky bude zveiejn6na obecnlm 0iadem na 0iedni desce minim6ln,S 5

dnr) pied datem kon6ni.

el. a
06innost
Tato obecnb zAvaznd vyhl65ka nabivS ri6innosti patn6ctfm dnem po dni vyhl65enl.
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