OBEC OPATOVICE
ZASTUPITELSTVO OBCE OPATOVICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2/2021, o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Opatovice č.22 se na svém zasedání dne 22.11.2021 usnesením č.
9/22/2021 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. 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 (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší.
Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny1.
Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší
(1) Doba nočního klidu se vymezuje od 24. do 6. hodiny, a to v době konání těchto
tradičních hudebních akcí a kulturních podniků:
➢ Opatovická čtvrtka (Slivkošt) – v noci z 02.04.2022 na 03.04.2022,
➢ Setkání seniorů – v noci z 18.11.2022 na 19.11.2022.

(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 2. do 6. hodiny, a to v následujících případech:
➢ Hasičský ples – v noci z 15.01.2022 na 16.01.2022,
➢ Myslivecký ples – v noci z 12.02.2022 na 13.02.2022,
➢ Sokolský ples – v noci z 19.02.2022 na 20.02.2022,
➢ Kácení máje (zábava) – v noci ze 14.05.2022 na 15.05.2022,
➢ „Penaltový král“ – v noci z 09.07.2022 na 10.07.2022,
➢ Mezinárodní závody dronů, Mistroství ČR – v noci ze dne 16.07.2022 na 17.07.2022,
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§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
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➢ v noci z 31. prosince na 01. ledna 2023.

Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o nočním klidu ze dne 16.12.2019.

Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

..............................................
Ing. Martin Matýska, Ph.D.
místostarosta

..........................................
Ing. Dagmar Navrátilová
starostka
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