
Město Příbram
odbor: práva a veřejných zakázek

Název bodu jednání:

Pro jednání zm j' )
: dne: 20.05.2019

Návrh změny obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města
Mgr. Radka Škubalová

v RM dne 30.04.2019

Text usneseni RM: R.usn.č. 456/2019
Rada l. doporučujeZM

schválit změnu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.

ll.ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne
20.05.2019.

Napsal: Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usnesení:

ZM

schvaluje x neschvaluje

obecně závaznou vyhlášku města Příbram o změně obecně závazné vyhlášky města Příbram č.
5/2019 o nočním klidu.

Důvodová zpráva:

ZM na únorovém jednání schválilo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu (dále OZV). Na OPVZ
se obrátil OŠKS se žádosti o úpravu terminu konáni akce ,,VItáni slunovratu 2019". Nedochází ke
změně vlastního textu OZV, ale její přílohy.
S ohledem na skutečnost, že OZV je právním předpisem obce, lze změnu provést pouze přijetím
nového právního předpisu, kterým se původní upraví.

Přílohy: Návrh OZV o změně OZV o nočním klidu



Město Příbram
Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. .../2019

o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o n o č n i m k l i d u

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 20.05.2019 usnesením č. .../2019/ZM
usneslo vydat na základě ustanoveni § 10 písm. d) a ustanoveni § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanoveni § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je změna obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o nočním
klidu - změna Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 5/2019 - seznam akcí s vymezenou kratší dobou
nočního klidu dle ČI. 3 odst. 2).

ČI. 2
Změna

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 5/2019 - seznam akci s vymezenou kratší dobou nočního klidu
dle ČI. 3 odst. 2) se mění následovně (u akce Vítáni Slunovratu se mění termín konáni a doba určeni
kratší doby nočního klidu):

název akce

Vítáni Slunovratu

určeni kratší doby nočního
klidu
20.06.2019 - 21.06.2019
23:00-06:00

územní působnost

město Příbram

ČI. 3
Účinnost

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

Ing. jindřich Vařeka
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA
1 . m istostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zpracoval: Odbor práva a veřejných zakázek
Zveřejněno na internetových stránkách města dne:


