MĚSTO KLIMKOVICE
Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č. 1/2018,
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Klimkovic se na svém zasedání dne 4. 4. 2018 usnesením č. 30/548.1. usneslo vydat
na základě § 10 písm. a) a d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly
svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci, a stanovení
výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být
doba nočního klidu dodržována.
Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 06:00 do
08:00 a od 12:00 do 22:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.
Čl. 3
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1
Čl. 4
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž
nemusí být doba nočního klidu dodržována
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav
příchodu nového roku.
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin v noci z 16. června 2018 na 17. června 2018
z důvodu konání oslav 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Klimkovicích.
3) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradiční akce „Stavění máje“
b) v noci ze dne konání „Rockové zábavy s kapelou REZON“ na den následující konané jeden víkend
v noci ze soboty na neděli v měsíci červnu a jeden víkend v noci ze soboty na neděli v měsíci
červenci
c) v noci ze dne konání akce „Rozlučka s prázdninami“ na den následující konané poslední srpnový
víkend v noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli
d) v noci ze dne konání tradiční akce „Klimkovický jarmark“ na den následující konané druhý zářijový
víkend v noci ze soboty na neděli

dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se
rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“
1

e) v noci ze dne konání tradiční akce „Klimkovické vzduchobraní“ na den následující konané poslední
zářijový víkend v noci ze soboty na neděli

4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 3 tohoto článku obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o nočním klidu a regulaci hlučných činností a Obecně
závazná vyhláška č. č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o nočním klidu a
regulaci hlučných činností.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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