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MĚSTO BZENEC

Zastupitelstvo města Bzence

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BZENCE Č. 4/2016,

O nočním klidu

Zastupitelstvo města Bzence se na svém 12. zasedání dne 14. 12. 2016 usneslo vydat na základě

ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení 47 odst.6 zákona č. 200/1990 Sb., o

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dálejen zákon), t u to obecně závaznou vyhlášku:
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Článek 1
Uvodní ustanovení

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba

nočního klidu na území města Bzence vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny1.

Článek 3
Stanovení výjimečných případů,

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon

(1) Město Bzenec je ze zákona oprávněno stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo

obdobně společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu na území města

Bzence vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon1 a než je uvedeno v článku 2

této obecně závazné vyhlášky.

(2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou od 2. do 6. hodiny, a to v následujících případech:

a) v noci z 3 1 . prosince na 1 . ledna,
b) v době Velikonoc, a to konkrétně v noci z neděle na Velikonoční pondělí,

c) v noci z 30. dubna na 1 . května - konání tradiční jarní slavnosti Pálení čarodějnic,

d) poslední sobota v měsíci květnu - konání akce Otevřené sklepy ve Bzenci,

e) poslední sobota v měsíci červnu - konání akce Pivní slavnosti,

f) v době konání tradiční kulturní akce - Bzenecká pout‘ (konaná každoročně v polovině měsíce

srpna ve dnech pátek, sobota, neděle),

g) v době konání tradiční bzenecké slavnosti - Bzenecké krojované vinobraní (dvoudenní,

konané každoročně v polovině měsíce září),
h) v pátek před Bzeneckými Svatomartinskými slavnostmi - akce Otevřené sklepy při svíčkách,

ch) v době konání tradiční bzenecké slavnosti - Bzenecké Svatomartinské slavnosti (konané

každoročně ‘v měsíci listopadu první sobotu po 1 1 . listopadu nebo přímo 1 1 . listopadu, pokud

na tento den připadne sobota),

1) 47 odst. 6 zákona č 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněnípozdějších předpisů
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i) v době konání těchto plesů - ples Základní školy Bzenec, Myslivecký ples, Farní ples a ples

Zámeckého vinařství Bzenec s.r.o. (konané každý rok v měsících lednu a únoru),

i) v době konání oslav města k výročí založení města Bzence (pouze významná - kulatá výročí).

(3) Informace o konkrétním datu konání akcí uvedených výše v odst.2 písm.d) - j) tohoto článku

obecně závazné vyhlášky budou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Bzenec a na

webových stránkách města Bzence minimálně pět dnů před datem konání předmětné akce.

Článek 4
Učinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

p
ĹL

Ing. Ivan ‘ emý Pa 1 Čejka

místostarosta města starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: J‘ .
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