OBEC ŠTĚPÁNOV
Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
www.stepanov.cz

Tel.: +420 585 386 482, Fax:: +420 585 319 611

stepanov@stepanov.cz

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ AKCE – VEŘEJNÉ HUDEBNÍ
PRODUKCE
____________________________________________________________________________
Název pořádající organizace:

….…………….……………...…………………………………………………

Sídlo:

…………………………………………….…………………..……………………………………………

IČO:

………………...…………

Odpovědný zástupce:
Adresa:

DIČ:

………….………………

………………………….….……………...…

Telefon:

..............................…

Dat. narození: ………………..

………………………………..………………………………………………..…………….

Telefon / Mobil:

………………………………………………………………………………………..

Druh akce:

………………………...……………………………………………………………...

Datum konání akce:

………………………………....

Místo konání akce:

…………………..……………………………………………………………….……

Předpokládaný počet účastníků:

Od: ……………….

……………….…… Počet označených vstupenek:

Od: ………….…….

……………..………

PŘEHLED POŘADATELŮ:
Příjmení a jméno

Adresa

Telefon

Adresa

Telefon

POŽÁRNÍ HLÍDKA:
Příjmení a jméno
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Obec Štěpánov
Zastupitelstvo obce Štěpánov
Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov č. 2/2017,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Štěpánov se na svém zasedání dne 27. dubna 2017 usnesením č. 18Z/8/17 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:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
1

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

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1)

Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.

2)

Doba nočního klidu se vymezuje ve dnech konání tradiční akce „Hody svatého Vavřince“ takto:
a) v noci z pátku na sobotu od 1. do 6 hodiny,
b) v noci ze soboty na neděli se nevymezuje,
c) v noci z neděle na pondělí od 0 do 6 hodiny.

3)

Doba nočního klidu se vymezuje ve dnech konání tradiční akce „Hody Březce“ takto:
d) v noci z pátku na sobotu od 1. do 6 hodiny,
e) v noci ze soboty na neděli se nevymezuje.

4)

Doba nočního klidu se vymezuje ve dnech 15. 7. 2017 a 19. 8. 2017 v rámci konání zábavy kapely Motors Rock takto:
a) v sobotu do půlnoci se nevymezuje
b) v noci ze soboty na neděli s vymezuje od 02:00 – 06:00 hodin.

5)

Doba nočního klidu se vymezuje dne 27. 5. 2017 v rámci konání Hodů a Oslav 620 let od založení obce Benátky takto:
a) v sobotu do půlnoci se nevymezuje
b) v noci ze soboty na neděli s vymezuje od 02:00 – 06:00 hodin.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu ze dne 15. 12. 2016.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Mgr. Miroslav Martinovský v. r.
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Účinnost od:

Mgr. Jiří Šindler v. r.
starosta
04. 05. 2017
20. 05. 2017
12. 05. 2017

1

dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že:„Dobou
nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
-2-

