Obec Dýšina, Nám. Míru 30, 330 02 Dýšina

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
O nočním klidu
Zastupitelstvo obce Dýšina se na svém zasedání dne 28. 8. 2017 usnesením č. 626/22/2017
usneslo vydat dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto
obecně závaznou vyhlášku obce Dýšina:

kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž doba nočního klidu nemusí být
dodržována.

ČI. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž doba nočního
klidu nemusí být dodržována.

ČI. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.'

ČI. 3
Stanovenivýjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

l) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
' 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.."

·

Vepřové hody a Masopust

·

Rej čarodějnic a stavění májky dne 30. 4. -1. 5.

·

Hasičská okrsková soutěž

·

Posezenís dýšinskými hasiči konané u příležitosti výročí sboru v měsíci srpnu nebo záři

·

Dýšinské pivní slavnosti

·

Dýšinský poprockový večer ve sportovním areálu koupaliště v Nové Huti konaný maximálně
2x za obdobíod 1. 6. do 31. 8.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky
bude zveřejněna obecním úřadem na úřednidesce minimálně 5 dnů před datem konání.
ČI. 4
Účinnost

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