


mnohé s letitou tradicí, akce spolkového charakteru a akce pořádané osadními výbory v rámci rozvoje

společenského života v jednotlivých částech obce.

Pokud jde a tvorbu OZV o regulaci nočního klidu, tak při její tvorbě musí každá obec s ohledem na

znalost místních poměrů a podmínek v obci důkladně zvážit:
— potřebu regulace doby nočního klidu - zda je vydání OZV s ohledem na místní poměry opatřením

nezbytným;
- podmínku výjimečnosti — v OZV o regulaci nočního klidu mohou být uvedeny jen a pouze

výjimečné případy, tedy takové akce, při kterých zájem na jejich konání a na udržení místních tradic a

společenského života v obci převažuje nad veřejným zájmem na ochraně nočního klidu;

— podmínku předvídatelnosti - všechny výjimečné případy uvedené v OZV musí být předvídatelné,
tedy osoby žijící v obci musí přesně vědět, kdy či za jakých okolností bude jejich právo na nerušený
odpočinek v noční době zkráceno;
- podmínku rozumnosti a přiměřenosti - do práva obyvatel obce na nerušený odpočinek v noční

době by mělo být zasahováno jen v nejméně omezujícím rozsahu a jen tehdy, pokud je to z hlediska

ochrany nočního klidu skutečně nezbytné. (citace z doporučení MV)

Dále je nezbytné si uvědomit, že konání každé akce není výjimečným případem. pro který by musela

být udělena výjimka ze zákonem stanovené doby nočního klidu. V době od dvacáté druhé do šesté

hodiny mohou být konány akce či oslavy, neboť v České republice není jejich konání omezeno. avšak

po dvacáté druhé hodině musí být konány pouze způsobem nenarušujícím noční klid. Z tohoto důvodu

navrhuje OPVZ nezařadit akce

. Zahradní slavnost Waldorfského lycea (11.06.2022) — nejedná se o akci s širším dopadem,

. oslavy postupu do Krajského přeboru, pokud k němu dojde (1806-1906) — nelze stanovit

výjimku pro případ, že událost nastane,

. koncert v baru Irish Pub Down The Street — (16.07.) koncert končí ve 20:30, doba nočního

klidu je posunuta na 23:00, provozovna se nachází ve velmi husté zástavbě, nejsou naplněny

výše uvedené podmínky

Přílohy: OZV o nočním klidu



Město Příbram
Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. .../2022

o nočním klidu

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 25.04.2022 usnesením č. ....../2022/ZMusneslo vydat na základě ustanovení 5 10 písm. d) a ustanovení 5 84 odst. 2 písm. h) zákonač. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení 5 5odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecnězávaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 06. hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována nebo přinichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována
&) 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
. každý pátek a sobotu v období od 01.07.2022 do 31.08.2022 a to tak, že noční klid začíná

vždy ve 23:00, není-Ii dále uvedeno jinak,
. a dále v případech uvedených v příloze této obecně závazné vyhlášky.

, č|.4
Učinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejíhovyhlášení.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o nočním klidu.

Mgk'ía'ň "kó'n'ý'a'iiňiá 'n'a'g'í 'Mááiň'áaršákýiv'aéká“
starosta 1. místostarosta

1 dle ustanovení 5 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obecmůže obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné
společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichžnemusí být doba nočního klidu dodržována. “
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Příloha k obecně závazné vyhlášce č. .../2022 —— seznam akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu
dle čl. 3 odst. 2 .
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02:00-06:00

00:00-06:00

01:00-06:00

Piknik na Nováku Příbram 2022 02:00-06:00

Salma" 23:00-06:00

Příbram 2022 02:00-06:00

00:00-06:00

2 městem Příbram se rozumí celé území města (jeho územní působnost)

3 místní části Orlov se rozumí osada Odov, katastrální území Orlov


