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OBEC DVORCE
Zastupitelstvo obce Dvoľce

obecně závazná vyhláška obce Dvoľc e ć,. l/2017
o nočnímklidu

Zastupitelstvo obce Dvoľce se na svém zaseđánídne 15. 6' Ż0l7 usnesením č,.333lŻ0I7 usnęslo vydat na
základě ustanovení $ l0 písm. d) a ustanovení $ 84 odst.2 písm. h) zákona ě. I28lŻ000 Sb., o obcích
(obecní zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů, a ĺa základě ustanovení $ 5 odst. 6 zźlkona č. 25112016
Sb., o některých přestupcích' tuto obecně závazĺou vyhlášku (dále jen,,obecně závazná vyhláška"):

člr

Předmět
Předmětem této obecně zźxaznévyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž nemusí byt doba
nočníhoklidu dodrŽována.

cL2

Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od ďvacáté dľuhédo šestéhodiny.')

čl. s
případů,
při
nichž nemusí být doba nočníhoklidu dodľžována
Stanovení vyjimečných

(1)

Doba nočníhoklidu nemusí byt dodľžována:

a)
b)

v noci z 31. prosince na 1. ledna,
v době konání těchto společenských akcí:

tanečnízábava ,,Spartak Dvorce" po tuľnaji v kopané (konaná na přelomu měsíce
června a čeľvencepo dobujedné noci),

tanečnízábava,rč..n.''.ová noc" (konaná v měsíci červenci po dobu jedné noci),
letní kino (konané v měsíci Sľpnu po dobu jedné noci).

(2)

1)

Infoľmace o konkrétnímtermínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b) této obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřednídesce minimálně 5 dnů před datem konání.

dle ustanovení $ 5 odst. 6 zákonač.25112016 Sb., o někteých přestupcích, platí, Žę ,,Dobou nočníhoklidu se rozumí dobą
od dvacátĺźdruhé do šestéhodiny. obec můžeobecně závąznou vyhláškou stąnovit ýjimečnépřípady, zejména sląvnosti nebo
obdobné společenskénebo ľodinné akce, při nichž je doba nočníhoklidu vymezena dobou kľatšĺnebo při nichž nemusí být
dobą nočníhoklidu dodržováną. "
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Účinnost
Tato obecně závaznávyhláška nabýváúčinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jan Božovský
starosta

Ing. Jan Peteľ

místostaľosta

Sejmuto z úřední desky dne

20.06.20 t7
07.07.20 t7

Evidenění ěíslo písemnosti

4112017

Vyvěšeno na úřední desce dne

Razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení:

o,rírłi
oBEcNÍ Úň'ło DvoRcE
NáměstÍ

13

(3)

?93 68 Dvorco u Bruntálu

