Město Příbram

Pro jednáníZM

jodbor: práva a veřeiných zakázek

]dne: 24.04.2017

]

Název bodu jednání:
[>>>Návrh ozv o nočním klidu <<<1
————————_—______________

__________

Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Mgr. Radka Škubalová

Projednáno:

v RM dne 10.04.2017

Text usneseni RM:
R.usn.č. 351/2017
Rada doporučuje ZM
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Příbram 0 nočním
klidu.

Napsal:

Mgr. Radka Škubalova'

—-———————_.—_______—_

—__—______

Návrhy na usneseni:
(>>> ZM

schvaluje x neschvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Příbram 0 nočním klidu.—
ca)

——————-——-_——.—______

—___—_____

Důvodová zpráva:
Usn. č. 48412016iZM ze dne 23.05.2016 ZM uložilo RM zpracov
at a předložil zastupiielsívu ke
schválení návrh obecně závazné vyhlášky, která bude stanovo
vat výjimečné případy, ph nichž
bude doba nočního klidu vymezena kratší dobu a bude v souladu s právní
úpravou platnou od 1. října

2016.

OPVZ ve spolupráci s MP a veřejnosti zpracoval návrh OZV o nočním
klidu. v návrhu jsou uvedeny
dvě kategorie omezení nočního klidu. V prvé se jedná o dva případy
, kdy doba nočního klidu není
slanovena vůbec. Druhou kategorii ivoří případy, kdy je doba nočního klidu
stanovena dobou kratší.
Město dalo pořadatelům kužturníoh akcí, jež by do doby nočního klidu zasahov
aly, možnost přihlásit se
a být do návrhu omezení nočního klidu 5 akcí zařazeni. V návrhu jsou
zapracovány všechny došlé
akce. Akce této kategorie jsou úmyslně uvedeny v příloze OZV, je tedy
možné seznam akcí rozšiřovat
bez nuzností změny vlastního texlu OZV (samozřeímě při zachování kompet
ence ZM).
Návrh OZV byl předběžně konzultován :; Ministerstvem vnitra, jež s ním
Vyslovilo souhlas.
Přílohy: Návrh OZV o nočním klidu
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Obecně závazná vyhláška č. ../2017

Město Příbram
Zastupitelstvo města Příbram
Obecně závazná vyhláška města Příbram č. .../2017
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.04.2017 usnesením č.
usneslo
vydat na základě ustanovení 5 10 písm. d) a ustanovení 5 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení 5 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 je doba

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

či. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 06. hodiny.1
či. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichžje doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 30. dubna na 1. května - pálení čarodějnic,
b) v noci z 31. prosince na 1. ledna — oslavy příchodu Nového roku,

a to na celém území města.

2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to v případech uvedených v příloze této obecně
závazné vyhlášky.

, čl.4
Učinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, který nastává
dnem vyvěšení na úřední desce.

má. Jindřich Vařeka.
starosta

tuší 'A'i'elr'ta zehiší'o'v'á'
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 dle ustanovení 5 47 odst. 6 zákona č. 20011990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že:
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 06. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
vy'yimečně případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. "

Město Příbram

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ..l2017

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. .../2017 — seznam akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu
dle čl. 3 odst. 2)

Promítání MS v hokeji

.

Oslavy 105. výročí založení
SDH Lazec
Den sportu Příbram 2017

06.05.2017
00:00-06:00
19.05.2017
00:00-06:00
21.05.2017
00:00-06:00
22.05.201 7
00:00-06:00
vše za podmínky konání
promítání zápasů na náměstí
TGM
21.05.2017
00:00 - 06:00
04.06.2017
02:00 - 06:00
10.06.-11.06.201 7

město Příbram

město Příbram
místní část Lazec
město Příbram

23:00-06:00
Letní koncert Snídaně 5

14.06.2017

Novou

00:00 - 05:00

město Příbram

Neckyáda s hudebním
festivalem

25.06.2017
00:00 - 06:00

město Příbram

Divokej Bill Lobkowicz Tour
2017
Letní koncert Keks+The Tap

03.07.-04.07.2017
23:30 -06:00
20.08.2017

město Příbram
město Příbram

__—
Příbramská svatohorská
šalmaj

09.09.-10.09.2017
23:00 - 06:00

3 městem Příbram se rozumí celé území města (jeho úzenmí působnost)
3 místní částí Lezec se rozumí osada Lezec. katastrální území Lazcc

město Příbram

Město Příbram

Schvalovací doložka

k OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA č. ..í2017
o nočním kiidu

Zpracoval:

Mgr. Radka Škubaíová
vedoucí odboru práva a veřejných zakázek
JUDr. Jaroslava Vodičková
veíiteika městská policie

Schválil:
Mgr, Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.
vedoucí odboru vnitřních věcí
Ing. Jiřina Dubcová
vedoucí samostatného odděleni kontroíy a vnitřního auditu

Obecně závazná vyhláška č. ..!2017

