OBEC CHROUSTOV
Obecn6

zAv

aznl vyh l65ka

d. 1t2018
o ru5eni nodnim klidu
Zastupitelstvo obce Chroustov se na sv6m zased6nl dne 23.5.2018 usnesenlm d. 7 usneslo
vydat na z5klad6 ustanovenl $ 10 pism.d) a ustanoveni $ 84 odst.2 pism. h) z6kona 6.
12812OOO Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0, a na zikladd
ustanoveni g 5 odst. 6 zilkona e. 25112016 Sb., o n6ktenfch piestupclch, tuto obecn6
zdvaznou vyh165ku:

er. r
Piedm6t
Piedm6tem t6to obecnd zlvaznl vyhldsky je stanoveni viijimednyich piipad0, pii nichZ se
nemusl doba no6niho klidu dodrZovat.

er. z
Doba nodniho klidu
Dobou nodniho klidu se rozuml doba od dvac6t6 druh6 do 5est6 hodiny.l

er. s
Stanoveni vfjime6nfch piipadri
1) Doba nodnlho klidu nemusi bft dodrZovdna:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z dfrvodu konSnl oslav pilchodu nov6ho roku
b) v noci ze dne kon6ni tradidn[ho hasi6sk6ho plesu, na den ndsledujici, konanli

jednu noc v m6sici lednu
c) v noci ze dne kondnltradidnlho ma5karnlho plesu, na den ndsledujicl, konanf jednu
noc na pielomu 0nora abiezna
d) v noci ze dne kon6ni knihovn[ akce ,,Noc s Andersenem", na den ndsledujlcl, konan6

jednu noc na pielomu biezna a dubna

dle ustanoveni g 5 odst. 6 z1kona e. 25112016 Sb., o n6kterfch piestupcich, platl, 2e: ,,Dobou
noiniho ktidu se rozuml doba od dvacat6 druh6 do Seste hodiny. Obec mttZe obecnd z(tvaznou
vyhl1skou stanovit v,fjimeind piipady, zejm6na slavnosti nebo obdobn6 spoleienskd nebo rodinn1
akce, pii nichZ je doba nodniho klidu vymezena dobou kratsi nebo pii nichZ nemusi byt doba noiniho

'

klidu dodr1ovdna"

e) v nocize dne kondnitradi6ni akce ,, Pdleni 6arod6jnic", na den n5sledujicl, konan6

jednu noc v mdslci dubnu
f) v noci ze dne kondnl tradidni akce

,,

D6tskf den", na den ndsledujlci, konan6 jednu noc

v mdsici dervnu
g) v noci ze dne kondnl tradidni akce ,,PoutovA zAbava", na den n6sledujici, konan6 jednu
noc v mdsici srpnu

h) v noci ze dne konSnltradidni akce ,,Posvlcenskd zAbava", na den ndsledujici, konan6
jednu noc v m6slcizdii

2) lnformace o konkr6tnlm termfnu kondnfakci uvedenifch v odst. 1 tohoto 6l5nku obecn6
zAvazn6 vyhlS5ky bude zveiejn6na obecnlm 0iadem na Uiednldesce minim5ln6 5 dnfr pied
zad6tkem akce.

6t. +
06innost
Tato obecnd zAvaznA vyhl55ka nabyiv6 06innosti patn6ctim dnem po dni vyhlSSeni.
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Vyv65eno na 0iednldesce dne: 26.6.2018
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