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M O R A Š I C E

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2017,
o ochraně nočního klidu

Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 19. dubna 2017 usnesením č. …
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 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, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.
Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1
Článek 3
Stanovení výjimečných případů
1)

Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodiny, a to v době konání těchto
tradičních veřejnosti přístupných akcí:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna (Silvestr),
b) v noci z 30. dubna na 1. května („Pálení čarodějnic“),
c) Volejbalový turnaj (jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červnu),
d) Pouťový fotbal (jedna noc ze soboty na neděli nebo z neděle na pondělí v měsíci
červnu),
e) Morašická výzva – adrenalinová soutěž (noc z 5. července na 6. července),
f) Posvícenský fotbal (jedna noc ze soboty na neděli v měsíci září),
g) O pohár starosty obce – hasičská soutěž (jedna noc ze soboty na neděli v měsíci
říjnu),
h) Výroční valná hromada sboru (jedna noc ze soboty na neděli v měsíci prosinci),
i) Hudební festival Topoli – Janovice (max. 5 po sobě jdoucích nocí v měsíci červenci
nebo srpnu). Tato výjimka se vztahuje pouze na část obce Janovice.

2)

Doba nočního klidu se vymezuje od 00.00 do 06.00 hodiny v době „Tradičního promítání
filmů v areálu letního kina v Morašicích“, v období od posledního víkendu v měsíci
červnu do prvního víkendu v měsíci září (max. 11 nocí ze soboty na neděli). Tato
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§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

výjimka se vztahuje pouze na území vymezené v příloze č. 1 této obecně závazné
vyhlášky.
3)

Doba nočního klidu se vymezuje od 04.00 do 06.00 hodiny, a to v době konání těchto
tradičních veřejnosti přístupných akcí:
a) Kácení máje a večerní taneční zábava (jedna noc ze soboty na neděli v měsíci
květnu),
b) Vinobraní (jedna noc z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v měsíci říjnu)
c) Neveřejná akce – svatební oslava dne 5.8.2017. Tato výjimka se vztahuje pouze na
území vymezené v příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky (hřiště Morašice).
d) Neveřejná akce – soukromá oslava dne 13.5.2017. Tato výjimka se vztahuje pouze
na území vymezené v příloze č.2 této obecně závazné vyhlášky (hřiště Zbyhněvice).

4)

V případě, kdy v odst. 1, 2 a 3 této obecně závazné vyhlášky není uveden konkrétní den
(dny) konání akce, uveřejní obecní úřad minimálně 5 dnů před datem konání akce
přesné datum konání akce na úřední desce.

Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 4/2016, o ochraně nočního klidu,
ze dne 21. prosince 2016.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
vyhlášení.

Eva Jiráková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21.4.2017
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 12.6.2017
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Roman Štěpánek
starosta

