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obecně závazná vyh!áška č. L/2oL7|
o ochraně nočníhoklidu
Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedání dne 8.6.2017 usnesením č. 18/37/2017
usneslo vydat na základě ustanovení s 10 písm' d) a ustanovení $ 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. Ĺ28,/2ooo Sb., o obcích (obecní zŕízení),ve znění pozdějších předpisů, a na zákĺadě
ustanovení $ 47 odst. 6 zákona č. 2oo/t99o sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecné závaznou vyhlášku:

čIáner r
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž je doba
nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo žádnou než stanoví zákon.

čIáner z

Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

čtánełg
Stanovení výjimečnýchpřípadů'
při nichž je doba nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo žádnou
Výjimečnépřípady jsou stanoveny V PříIoze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
Informace o konkrétnímtermínu konání akcí, které jsou uvedeny v Příloze č. ĺ bez přesného
data, bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

článek ł
Účinnost
Tato obecné závazná vyhláška nabývá účinnosti15. dnem po dni vyhlášení.

Dnem účinnostitéto obecné závazné vyhlášky se rušíobecně závazná vyhláška
o ochraně nočníhoklidu.
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Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu Včelná dne: I 6 -06- 20.17
Včetně způsobu umožňujícíhodálkový přístup
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PříIoha č. 1

obecně závazné vyhlášky ě. II2oL7|
o ochraně nočníhoklidu
Výiimečnéoříoadv. oři nichž ie doba nočníhoklidu wmezena dobou kratšínebo
žádnou:
a) V noci z 31. prosince na 1. ledna se nevymezuježádná doba nočníhoklidu.
b) Doba nočníhoklidu se stanovuje od o3:oo do 6:00 hodin v době konání těchto tradičních
společenských akcí:
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Pálení čarodějnic (30.4.)
Letní zábava (květen-červen, 1 den)
Sportovní den (srpen, 1 den)
Slavnosti minipivovarů 1září, 1 den)
Soukromá svatba 7. 7. 2oL7

