MĚSTO NAPAJEDLA
ZASTUPITELSTVO MĚSTA NAPAJEDLA
Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 1/2020,
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Napajedla se na svém zasedání dne 29.06.2020 usnesením
č. 139/10/16/2/2020 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, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu
dodržována.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. V této době je každý
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
(1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci ze dne 31.12.2020 na 01.01.2021.
(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících
případech:
a) v době konání akce Burger Fest v noci ze dne 04.07.2020 na 05.07.2020,
b) v době konání akce Oldies Party v noci ze dne 18.07.2020 na 19.07.2020,
c) v době konání tradiční akce Moravské chodníčky v noci ze dne 08.08.2020
na 09.08.2020,
d) v době konání akce Koncert napajedelských kapel v noci ze dne 29.08.2020
na 30.08.2020.
(3) Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících
případech:
a) v době konání koncertu Thom Artway solo show v noci ze dne 31.07.2020
na 01.08.2020,

b) v době konání tradiční akce Moravské chodníčky v noci ze dne 07.08.2020
na 08.08.2020,
c) v době konání akce Galavečer Talent show 2020 v noci ze dne 28.08.2020
na 29.08.2020,
d) v době konání tradiční akce Svatováclavské slavnosti v noci ze dne 26.09.2020
na 27.09.2020.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Napajedla č. 1/2019, o nočním klidu, ze dne
24.04.2019.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Ing. Irena Brabcová v. r.
starostka

Zbyněk Ohnoutek v. r.
místostarosta
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