
Město Příbram __ ___—___ Projednání ZM

_odbor: práva a veřejných zakázek dne: 22.05.2017

Název bodu jednání:

[>>>Návrh změny OZV o nočním klidu<<<]

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Mgr. Radka Škubalová

Projednáno: v RM dne 02.05.2017

Text usneseni RM: Rusnč. 4432017

Rada doporučuje ZM

schválit změnu OZV o nočním klidu.

Napsal: Mgr. Radka Škubatová

Návrhy na usnesení:

(>>> zm

schvaluje :: neschvaluje

obecně závaznou vyhlášku města Příbram o změně obecně závazné vyhlášky města Příbram

č, 22017 0 nočním klidu.<<<)

Důvodová zpráva:

ZM na minulémjednání schválilo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Na OPVZ se obrátili další

pořadatelé kulturních akcí, kteří by chtěli v navržený den omezit dobu nočního klidu.

Nedochází ke změně vlastního textu OZV, ale její přílohy. 2 legislativně-technického hlediska je nutno

i tuto změnu provést formou obecně závazné vyhlášky.

Přílohy: Návrh OZV o změně OZV o nočním klidu



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ...!2017

Město Příbram

Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. ..í2017

o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o n o č n i m kl i d u

Zastupitetstvo města Příbram se na svém zasedání dne .....2017 usnesením č. ......J2017IZM

usneslo vydat na základě ustanovení 5 10 písm. d) a ustanovení 5 84 odst. 2 písm. h) zákona č.

12872000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení 547

odst. 6 zákona č. 2DDH 990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je změna obecně závazné vyhlášky č. 2201? o nočním

klidu — doplnění Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 212017 — seznam akcí s vymezenou kratší

dobou nočního klidu dle čl. 3 odst. 2).

Čl. 2

Změna

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 212017 — seznam akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu

dle čl. 3 odst. 2) se doplňuje následovně:
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Moravské slavnosti 04.06.2017 město Příbram

00:00 - 06:00

VI. sjezd rodáků a přátel 02.07.2017 město Příbram

Březovych Hor 00:00 - 06:00

Letní mobilní kino 09.08.2017 - 10.08.2017 město Příbram

23:00 - 06:00

_ Čl. 3

Učinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, který nastává

dnem vyvěšení na úřední desce.
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starosta 1. místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zpracoval: odbor práva a veřejných zakázek

Zveřejněno na internetových stránkách města dne:

1 měsicm Příbram se rozumí celé území města (jeho územní působnost)


