Obec Litohlavy
Zastupitelstvo obce Litohlavy
Obecn závazná vyhláška obce Litohlavy

. 1/2017,

o no ním klidu
Zastupitelstvo obce Litohlavy se na svém zasedání dne 16.3.2017 usnesením . 211
usneslo vydat na základ ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm.
h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,
a na základ ustanovení § 47 odst. 6 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích,
ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku:
l. 1
edm t
edm tem této obecn závazné vyhlášky je stanovení výjime ných p ípad , p i
nichž se doba no ního klidu nevymezuje.
l. 2
Doba no ního klidu
Dobou no ního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.¹
l. 3
Stanovení výjime ných p ípad , p i nichž se doba no ního klidu nevymezuje
(1) Doba no ního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,
b) v dob Velikono ních svátk ,
c) v dob konání t chto tradi ních akcí
- Vrší ková pou
- Pálení arod jnic.
(2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v l. 3 odst. 1 písm.c)
této obecn závazné vyhlášky, bude zve ejn na obecním ú adem na ú ední desce
obce Litohlavy, minimáln p t dn p ed datem konání.
l. 4
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecn závazná vyhláška . 2/2016, o no ním klidu ze dne 15.12.2016.
_________________________

¹ dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
platí, že: „Dobou no ního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec m že obecn závaznou
vyhláškou stanovit výjime né p ípady, zejména slavnosti nebo obdobné spole enské nebo rodinné
akce, p i nichž je doba no ního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

l. 5
innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.............................
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