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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Číslo datové zprávy zveřejnění: 1029852469

Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Vkladatel: Obec Přepeře
Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Číslo právního předpisu: 1/2022
Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č.1/2022 o nočním klidu
Datum vydání právního předpisu: 13.04.2022
Zakonné zmocnění: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 6
Oblast právní úpravy: noční klid
Účinnost právního předpisu: 07.05.2022
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 22.04.2022 10:34

Toto je automaticky generovaná zpráva. Neodpovídejte na ni.
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OBEC PŘEPEŘE

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 1/2022
o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.4.2022 usnesením č. 3/2022, bod
č. 8, usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2, písm. h)
zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k ustanovení
§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny (§5, odst.6,
zák.č. 251/2016 Sb., ve znění zák.č. 178/2018 Sb.).

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou

kratší

(1) Doba nočního klidu se na celém území obce vymezuje dobou od 02:00 do 06:00 hodin:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku z důvodu konání oslav konce roku

b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku z důvodu konání pálení čarodějnic

(2) Doba nočního klidu se na celém území obce vymezuje dobou od 03:00 do 06:00:

a) v noci z 14.5. na 15.5.2022 z důvodu konání akce „Májová zábava – v sokolovně“

b) v noci z 25.6. na 26.6.2022 z důvodu konání akce 1. letní karneval u Jizery

c) v noci z 16.7. na 17.7.2022 z důvodu konání akce 2. letní karneval u Jizery

d) v noci z 30.7. na 31.7.2022 z důvodu konání akce „Zábava FK Přepeře na stadionu
RTW arena“

e) v noci z 13.8. na 14.8.2022 z důvodu konání akce 3. letní karneval u Jizery

f) v noci z 22.10. na 23.10.2022 z důvodu konání akce „Posvícenská zábava – v
sokolovně“
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(3) Informace o uskutečnění jednotlivých plánovaných akcích uvedených v odst.2 této
vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce a na webových stránkách obce
Přepeře minimálně 10 dnů před jejich konáním.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu ze dne 3.3.2021.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

................................... ..........................................
Tomáš Kudrnáč Ing. Luděk Sajdl
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.4.2022

Sejmuto z úřední desky dne:

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.


