OBE OBEC Moravské Knínice,

IČ 00488216
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice se na svém 34. zasedání dne 25.06.20187 usnesením
č. 503/34/18 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení
§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále je „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 22:00 do 6:00 hodin1 nebo doba stanovená touto
obecně závaznou vyhláškou. V tomto čase je povinností každého zachovávat klid a omezit
hlučné projevy.

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání těchto tradičních kulturních akcí a slavností:
 Obecní ples, pořádaný obcí – konaný v měsíci lednu nebo únoru

1

1den

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.“
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 Myslivecký ples, pořádané MS Sychrov – konaný v měsíci lednu nebo únoru

1 den

 Ostatky, spolupořádané obcí – konané v měsíci únoru nebo březnu

1 den

 Košt ovocných pálenek, spolupořádaný obcí – konaný v měsíci únoru

1 den

 Markétské krojované hody, spolupořádané obcí – konané v měsíci červenci

4 dny

 Kulturní akce na Výletišti, pořádaná obcí – konaná v měsíci květnu

1 den

 Kulturní akce na Výletišti, pořádaná obcí – konaná v měsíci červnu

1 den

 Kulturní akce na Výletišti, pořádaná obcí – konaná v měsíci srpnu

1 den

 Kulturní akce na Výletišti, pořádaná obcí – konaná v měsíci září

1 den

 Martinské krojované hody, spolupořádané obcí – konané v měsíci listopadu

1 den

 Den obce, pořádané obcí – konaný v měsíci listopadu

1 den

 Oldies party, pořádaná TJ SOKOL M. Knínice – konaná v měsíci listopadu 1 den
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 do 06:00, a to v následujících případech:
 Koncert na zahrádce Knínického hostince pořádaný 13.07.2018
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v článku 3, odst. 1 písm. b), bude
uveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Moravské Knínice minimálně 5 dnů před datem
jejich konání.

Čl. 4
Povinnosti provozovatelů hostinských zařízení,
zábavních podniků a podobných provozoven
1) Veřejnosti přístupné akce nebo slavnosti, které nejsou vyjmenovány v čl. 3, odst. 1, písm.
b) a odst. 2, a jiné společenské či rodinné akce se mohou na území obce konat i po 22:00
hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid.
2) Provozovatelé hostinských zařízení, zábavních podniků a podobných provozoven, které
jsou možným zdrojem hluku v době nočního klidu, jsou povinni v době nočního klidu zajistit
provoz tak, aby hluk vznikající ve vnitřním nebo venkovním prostoru nenarušoval noční klid.
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Čl. 4
Účinnost

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

František Kšica v.r
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 6. 2018
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 26. 6. 2018
Sejmuto z úřední desky dne:
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MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. v.r.
místostarostka obce

