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oBEG BRNĚNEG

ZastupiteIstvo obce Brněnec

obecn ě závazná Vyhláška

č,, 2t2o,l8,

o vymezeni doby nočníhoklidu

Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém zasedání dne 1 9' 4. 2018 usnesením č. 1.l
usneslo vydat nazákladě ustanovení $ 10 písm. d) a ustanovení s 84 odst.2
písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě ustanovení $ 5 odst. 6 zákona č' 251t2O16 sb., o někteých
přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška").

čl. t
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichŽ je doba
nočníhoklidu vymezena dobou kratšínebo při nichŽ nemusí být doba nočníhoklidu

dodrŽována.

ct. z
Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od 22. do 6. hodinyl.

Čl.g
Stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočníhoklidu
dodržována
1) Doba nočníhoklidu nemusí být dodrŽována v případě následujícíchtradičních
akcí:

a) v noci z 30. dubn a na 1. května z důvodu pálení čarodějnic;
b) dvě noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v měsíci červnu aŽ červenci

z důvodu konání hudebního festivalu Pankfest;
c) jednu noc ze soboty na neděli v měsíci květnu aŽ červenci v době konání
Dětského dne spojeného s večernízábavou;
d) jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červenci z důvodu konání Anenské
pouti v Chrastové Lhotě - výjimka se vztahuje na část obce Chrastová Lhota;
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e) dvě noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v měsíci srpnu z důvodu
konání Srazu vícemístnýchkol v Chrastové Lhotě - výjimka se vztahuje na
část obce Chrastová Lhota;

D jednu noc ze

soboty na neděli v měsíci září

až říjnu zdůvodu konání
KuŽelkářského turnaje v Chrastové Lhotě _ výjimka se vztahuje na část obce
Chrastová Lhota;

g) jednu noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu až září z důvodu konání Dnů
obce Brněnec;

h)
2)

v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav Nového roku.

lnformace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b) aŽ g)
této vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce nejméně
5 dnů před počátkem konání akce na úřední desce.

ct.4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1t2O16, o vymezení doby nočníhoklidu,
ze dne 15. 12.2016.

cl. s

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti1. května 2o1B'
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Vyvěšeno na úřední desce dne:23'4'2018
Sejmuto z Úřední desky

dne: 4LÍ.Í, ?flp

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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