Obec Libuň
507 15 Libuň 27
telefon 493 591 130, fax 493 591 307
e-mail:starosta@libun.cz
IČO 002 71 764

Zastupitelstvo obce Libuň
Obecně závazná vyhláška obce Libuň č. 1/2022,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Libuň se na svém zasedání dne 8.6. 2022 usnesením č.22 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 § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon nebo při nichž nemusí být
doba nočního klidu dodržována.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů
1)

Doba nočního klidu nemusí být dodržována v případě následujících tradičních akcí:
a) v noci z 31.12.2021 na 1.1. 2022 z důvodu oslav nového roku;
b) v noci z 10.6.2022 na 11.6. 2022 a z 11.6.2022 na 12.6. 2022 z důvodu konání
„Motosrazu Foe“ v areálu autokempu Jinolické rybníky v k. ú. Březka. Tato výjimka se
vztahuje pouze na k. ú. Březka.

2)

Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 4:00 do 6:00 hodin v době konání
následujících tradičních akcí:
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a) v noci z 30.4.2022 na 1.5.2022. z důvodu „Pálení čarodějnic“;
b) v noci z 24.6.2022 na 25.6.2022 a z 25.6.2022 na 26.6.2022 5. z důvodu konání
„Beatworx“;
3) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 23:00 do 6:00 hodin v době
konání následujících akcí:
v noci 1.7.2022, 15.7.2022, 29.7.2022, 5.8.2022 a 19.8.2022 z důvodu konání hudebních
večerů v areálu autokempu Jinolické rybníky v k. ú Březka. Tato výjimka se vztahuje
pouze na k. ú. Březka.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška obce Libuň č. 3/2021, o nočním klidu v roce 2022, ze dne
15.12. 2021.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

………………………..
Renata Kozáková
místostarostka

……………………..
Miloš Daňo
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.6.2022
Sejmuto z úřední desky dne: 24.6.2022
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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