Město Vratimov
Zastupitelstvo města Vratimov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021,
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Vratimova se na svém 13. zasedání konaném 9. června 2021 usnesením
č. 13/5 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení
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.

Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
1. Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu
konání oslav příchodu nového roku.
2.

Doba nočního klidu se vymezuje od druhé do šesté hodiny v těchto případech:
- v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradiční akce Stavění Máje
- v noci ze dne konání tradiční akce Kácení Máje na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděli v měsíci květnu
- v noci ze dne konání tradiční akce Rockový Vratimov na den následující konané
jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červnu

-

v noci ze dne konání Pouťové slavnosti, která předchází dni tradiční městské poutě
v měsíci červnu
v noci ze dne konání tradiční akce VratFest na den následující konané jednu noc
z třetí soboty na neděli v měsíci srpnu
v noci ze dne konání tradiční akce Loučení s létem na den následující konané jednu
noc z poslední soboty na neděli v měsíci srpnu
v noci ze dne konání tradiční akce Hasičský rockfest na den následující konané jednu
noc ze soboty na neděli v měsíci září.

3. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku bude
zveřejněna na úřední desce města minimálně 5 dnů před datem konání.

Článek 4
Oznamovací povinnost
Pořadatel akce uvedené v Článku 3 odst. 2 je povinen oznámit nejméně 5 pracovních dnů
před jejím konáním na Městský úřad Vratimov:
a) jméno, příjmení, adresu bydliště pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či
obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, telefonní
kontakt
b) označení druhu akce, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení
c) předpokládaný počet účastníků
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné moci,
pokud pořadatel akce tuto osobu určí
f) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce
g) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce
h) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární
ochrany.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
2. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o nočním
klidu ze dne 4. prosince 2019.

…………………………………………..
Bc. Martin Čech
starosta

…………………………………………..
Bc. David Böhm
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce: 15.06.2021
Sejmuto z úřední desky:
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