
OBEC HROBCE

obecné závazná ryhtáška č,I|2017,

o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Zastupitelstyo obce Hrobce se na syém zasedaní dne 23' února 20]7 usneslo vydat ia zikladě
f 47 odst' 6 zákona č' 200/]990 sb', o břestupcích, ve zněni pozdějších předpisů a na záHadě
sla písm' d) as81 odst.2 písn. h) zákona č' 128/2000 Sb'' o obcích (obecní zřizení),
ve zněni pozdějŠich předpisů, a tuÍo obeckě zůvaznou ýldŠku (dťile jen ,vyhláška,,):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Dloúodobé lúukové zatížení životního prostředí a ochlanu před hlukem, který svou
velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěŽe může ohrozit zdraví obyvatelstva,
upravují zvláštní zríkony'']

2) ochraÍu nočního klidu uprar,uj e zvláštní zrikon.,)
3) cílem této obecně závazné r,yhlášky je zmímění někteých zákazů ve r1'jimečných

případech, a to zrušením nebo zkácením doby nočního klidu ve výjimečných případech.

článek 2
Zrušení a zkiác€ní doby nočního klidu

1) Doba nočního klidu se z.rršuje na území celé obce v noci z 31. prosince na 1. ledna'3]
2) Doba noční klidu se v.oce 2017 zkÍacuje na dobu od 1:00 do 6:00 hodin:

a) na území místní části Hrobce v noci z 25. února na 26. února;a)
b) na území celé obce v noci z 29' dubna na 30' dubna;5)
c) na území místnÍ části Hrobce v noci z 1 1' června na 12' čeryna;6)
d) na území místní části Hrobce v noci z 24' čerlna na 25. června;7)
e) na území místní části Rohatce v noci z 29. července na 30. července'3]

|)např' zákon č' 258/2000 sb.' o ochraně Veřejného zdravi. ve znění poŽdějšich předpisů
, ,do 1' 7.2017 s 47 odst' 1 pism' c) zákona č' 200/1990 sb'' o pi€Stupcich' ve znění pozdějšÍch př€dpisů

(Přeslu?ku se dopustí ten, kdo potuší noční k]id') a s 47 odst- 6 zákona č' 200/1990 Sb', o přestupcich' ve
mění pozdějších předpisů (Dabou nočního klid se |ozumí doba od 22' da 6' hod''},j od l. 7' 2017 $ 5 odst'
t písm. d) a odst' 2 zákona č' 25il20l6 sb., o některych přesfupcich (F-|:''ctl asoba se dopusÍí přestupku tín,
že pořuší noční klid' PÍá|,nická neba podnikaj ící |izickú asobd se dopuýí přeslupku tín, že pofuší nační klitl')
a s 5 odst' 6 zákona č.25]/2016 sb', o nělde{ich přestupcích .'rDol nočiího klidl! se razuní doba ol1
dyacá!é d|uhé do šesté hadiny ).)silvest.ovská noc spojená s rodin'ými oslavami přÍchodu nového roku

a ) kulturni akce Masopust
. )kultumi akce Pál€ní čalodějnic
ó )kultumí akce Podřipská liga
7 )kultumí akce Pouť sv' Petra a Pavla
" ,kultumě spoitovlrí akce Rolratecká lávka



L IANEK  J

Účinnost

Tato r,yhláška nabývá účirrnoýi z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem r,ylrlríšení.
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