OBEC

HROBCE

obecnézávaznáryhtáškač,I|2017,
zrušenínebozkrácenídoby nočníhoklidu
o výjimečném
obceHrobcese na syémzasedanídne23' února20]7 usneslovydatia zikladě
Zastupitelstyo
47
zákona
č'200/]990 sb', o břestupcích,ve zněni pozdějšíchpředpisůa na záHadě
odst'
6
f
sla písm' d) as81 odst.2 písn. h) zákona č' 128/2000Sb'' o obcích(obecnízřizení),
jen ,vyhláška,,):
ve zněnipozdějŠich
předpisů,a tuÍoobeckězůvaznou
ýldŠku (dťile
Článek1
Úvodní ustanovení
1) Dloúodobélúukovézatížení
životníhoprostředía ochlanu před hlukem, který svou
velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěŽe můžeohrozit zdraví obyvatelstva,
upravujízvláštní
zríkony'']
2) ochraÍu nočníhoklidu uprar,uje zvláštnízrikon.,)
3) cílem této obecně závazné r,yhlášky je zmíměníněkteých zákazů ve r1'jimečných
případech,
a to zrušením
nebozkácenímdobynočního
klidu ve výjimečných
případech.
článek2
Zrušenía zkiác€ n í doby nočního
klidu
1) Dobanočního
klidu se z.rršuje
na území
celéobcev noci z 31.prosincena 1. ledna'3]
2) Dobanoční
klidu se v.oce 2017zkÍacuje
na dobuod 1:00do 6:00hodin:
a) na územímístní
částiHrobcev noci z 25.únorana 26.února;a)
b) na územíceléobcev noci z 29' dubnana 30' dubna;5)
c) na území
místnÍ
částiHrobcev noci z 11' června
na 12' čeryna;6)
d) na území
místníčástiHrobcev noci z 24' čerlnana 25. června;7)
e) na území
místníčástiRohatcev noci z 29.července
na 30. července'3]

|)např'zákonč'258/2000sb.' o ochraněVeřejného
zdravi.ve zněnípoŽdějšich
předpisů
, ,do 1' 7.2017 47 odst' 1 pism' c) zákonač' 200/1990sb'' o pi€ S tupcich'
ve zněnípozdějšÍch
př€ d pisů
s
(Přeslu?kuse dopustíten, kdo potušínočník]id')a s 47 odst-6 zákona č'200/1990Sb', o přestupcich've
měnípozdějších
předpisů(Dabounočního
klid se |ozumídobaod 22' da 6' hod''},j od l. 7' 2017 $ 5 odst'
t písm.d) a odst'2 zákonač'25il20l6 sb., o některychpřesfupcich(F-|:''ctlasobase dopusÍí
přestupkutín,
žepořušínočníklid' PÍá|,nická nebapodnikající|izickú asobd se dopuýípřeslupku tín, žepofušínačníklitl')
a s 5 odst' 6 zákona č.25]/2016sb', o nělde{ichpřestupcích.'rDol nočiíhoklidl! se razuní doba ol1
dyacá!éd|uhédo šestéhadiny)
.)silvest.ovskánoc spojenás rodin'ými oslavamipřÍchodu
nového
roku
a ) kulturniakceMasopust
. )kultumiakcePál€ n í čalodějnic
ó )kultumíakcePodřipskáliga
7 )kultumíakcePouťsv' Petraa Pavla
akceRolrateckálávka
" ,kultuměspoitovlrí
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J

Účinnost
Tato r,yhláškanabývá účirrnoýiz důvodunaléhavého
obecnéhozájmu dnemr,ylrlríšení.
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