MĚSTYS LIBLÍN

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE LlBLiN
É,.212019

o nočnímklidu

Zastupitelstvo méstyse Liblín na svém zasedání dne 8, 10, 2019 usnesenim
č- 83l2o19 schválilo Vydat na zákIadě ustanovení § 10 písm, d) a Ustanoveni § 84
odst, 2 pism, h) zákona č. 12812000 sb,, o obcich (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě ustanoveni § 5 odst, 6 zákona č, 25112016 sb_,
o něktených přestupcich, tuto obecně záVaznoU Vyhlášku:

čl. í

I'ředmět
Předmětem této obecně ZáVazné Vyhlášky je stanovení Výjimečných připadů,
při nichž je doba nočníhoklidu Vymezena doboU kratší,

ó1.2

Doba nočníhoklidu

Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šestéhodiny.]

č1.3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočníhoklidu vymezena
dobou kratší

1) Doba nočniho klidu se Vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin, a to
případech:

V následujících

a) v noci z 30. dubna na 1, května;
b) V noci z 31. prosince na 1 , ledna;

c) v době konáni
slaVnosti:

těchto tradičníchslavností - l\,4asopust, Hasičský den, Liblínské

d) Vdobě konáni tradičníakce nadregionálního významu konané na úZemí
něstyse - l\4ezinalodní mistrovswi ČR v Énduro,

Ide

ustanoveni § 5 odst 6 zákona ó 25112016 sb,, o něktených přestupcích, p aíi že: ,,Dobou
nočníhoklidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šestéhodiny. obec můžeabecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečnépřípady, zejména slavnosti nebo abdobné spalečenskénebo rodjnné
akce, při nichž je doba nočnIho klidu vymezena dabou kratší neba při njchž nemusí být doba načníha

2) lníormace o konkrétnímtermínu konání akcí uvedených V odst. 1 tohoto článku
obecně záVazné Vyhlášky bude zveřejněna úřadem městyse úřední desce minimálně
5 dnů před datem konání,

čl,l

zrušovaci ustanovení

Rušíse obecně záVazná Vyhláška městyse Liblín é. '112016 o noěním klidu,

ze dne 20. 9. 2016,

ěl. s
Úěinnost

Tato obecně záVazná Vyh|áška nabýVá účinnostipatnáctým dnem po dni Vyhlášeni.
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