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Město Nýřany
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 4/2016
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Nýřany se na svém zasedání dne 1.12.2016 usnesením č. III usneslo vydat na základě
ustanovení §10, písm. d) a ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) 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:

Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu
nevymezuje.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin.

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje
3.1

Doba nočního klidu se nevymezuje:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2

v noci z 31. prosince na 1. ledna
v noci z 30. dubna na 1. května
v době konání tradiční slavnosti Den města Nýřany
(koná se v noci z první soboty na neděli následující po 19. červnu)
v době konání tradiční sportovní akce Běh města Nýřany
(koná se v noci z první soboty na neděli následující po 10. květnu)
v době konání tradiční akce Pochod Stopou Janovského vodníka
(koná se v noci z Velikonoční neděle na Velikonoční pondělí)
v době konání tradiční pouti
(koná se v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli po svátku sv. Prokopa – 4.
července, případně v noci z pátku 2. července na sobotu 3. července a v noci ze soboty 3.
července na neděli 4. července, připadne-li 4. červenec na neděli)

V případě změny termínu konání akcí uvedených v odstavci 3.1.3 až 3.1.6 této obecně závazné
vyhlášky bude informace zveřejněna na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání akce.

Čl. 4
Účinnost
4.1
4.2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města Nýřany dne 1. 12. 2016.

…..…..………………………..
Pavlína Caisová
místostarostka města

…..…..………………………..
Ing. Jiří Davídek
starosta města

Tato vyhláška byla vyhlášena zveřejněním na úřední desce MěÚ Nýřany dne 6. 12. 2016.

