OBEC CIKHAJ

Zastupitelstvo obce Cikháj
OBECNĚ ZÁV lZN Á VYHLÁŠKA
obce č. Il20|8, o nočnímklidu

Zastupitelswo obce Cikháj se na svém zasedání č.04/18 dne 26,6.2018 usneslo vydat na zák\adě
(obecni
ustanóvení § 10 písm. d) a'ustanovení § 84 odst.2 písm. h) zákonač.12812000 Sb., o obcích
Sb.. o
25112016
Č.
zťizení), ve znění pozdejsicn předpisťr. a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona
rrěkter}ch přestupcích, tuto obecně závaznol vyhlášku:

Cl. l
Předmět

předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případŮ, při nichŽ je doba noČnílro
klidu vymezena dobou kratšínebo při nichž nemusí být doba nočrríhoklidu dodrŽována.

čt.z

Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šestéhodiny.l

čl. s
je
nočníhoklidu vymezena dobou kratŠÍnebo
při
nichž
doba
Stanovení výjimečných případů,
při nichž nemusí být doba nočníhoklidu dodržována
1) Doba nočrríhoklidu nenlusí být dodržována:
a) v noci z 3 1. prosince na

l.

|edtra z důvodu konání oslav přichodu nového roku

b) r, noci z 30, dubna rra 1. května z důvodu konání tradičníakce pálení Čarodějnic
2) Doba nočníhoklidu se r,ymezuje od 03:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:

a) v noci ze dne konání tradičníakce ..Den mužů"na den následující konané jeden víkend v noci ze
soboty na rreděli v měsíci červnu
jederr
Ď) v noci ze dne konání tradiční,.Oslavy založeníobce Cikháj" na den následující konaných
víkend v noci ze soboty na neděli v měsíci ěervenci.

3) lnformace o konkrétnímtermínu konání akcí uvedených v odst. .2 písm. b) a c) tohoto Članku
otecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním ťlřadem na írřední desce minimálně 3 dnY Před
datem konání.

čt. +
Účinnost
Tato obecně závaznávyhláška nabývá účirrnostipatnácým dnem po dni vyhlášení.
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Sylvie Litochleb

StaroSta
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 21 .6.20I8

Hegenbart
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Sejmuto z úřední desky dne: 13.7.20l8
se rozumí doba od
dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č.25112016 Sb,, o některých přestupcích, platí, že. ,Dobou nočnÍhoklidu
slavnosti nebo
případy,
zejména
výjimeČné
stanovit
vyhtáŠkou
závazn'ou
obecně
může
dvacáté druhé do šestéhodiny. obec
nichŽ nemusí být
obdobné společenské nebo ródinné akce, při nichž je doba nočníhoklidu vymezena dobou kratŠÍnebo Při
doba nočníhoklidu dodžována"
l

