MĚSTO VIMPERK

Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 3/2017
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a
bezpečnosti na veřejných prostranstvích a stanovují výjimečné případy kratší
doby nočního klidu
Zastupitelstvo města Vimperk se na svém zasedání dne 4. září 2017 usnesením č. 512
usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění podle § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných
prostranstvích ze dne 21. června 2010, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze dne
13. září 2010, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 ze dne 12. prosince 2011 a obecně
závazné vyhlášky č. 2/2016 ze dne 12. září 2016 se mění takto:
Znění čl. 6 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 se mění a doplňuje na následující:
4.1 Provozovatelé hostinských, restauračních, kavárenských a podobných zařízení
odpovídají za to, že provozem zařízení nebude narušován noční klid. Pořadatelé veřejnosti
přístupných akcí – společenských, sportovních a kulturních podniků, včetně plesů, tanečních
zábav, diskoték a dalších akcí spojených s veřejnou produkcí nebo poslechem hudby konaných mimo uzavřené objekty na území města Vimperk - jsou povinni zajistit, aby takové
akce nebyly konány v době nočního klidu. Tato povinnost neplatí ve výjimečných případech,
kdy doba nočního klidu není vymezena nebo kdy je zkrácena, které jsou stanoveny
v odstavcích 4.2, 4.3 a 4.4 této obecně závazné vyhlášky.
4.2 Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících
případech:
a) v noci ze dne konání tradičních slavností - Pálení čarodějnic, Majáles, Vimperská pouť,
Šumavské slavnosti piva, Bitva na Winterbergu - na den následující
b) v noci ze dne konání tradičních koncertů, festivalů, soutěží - Noční koncert Dechového
orchestru ZUŠ Vimperk, Mezi pivovary, Vimperský frňák, Divadelní léto na zámku, hasičské
soutěže jednotek SDH okrsku - na den následující
c) v noci na Velikonoční pondělí.

4.3 V noci z 31. prosince na 1. ledna doba nočního klidu není vymezena.
4.4 Doba nočního klidu se vymezuje od 0:00 hodin do 06:00 hodin v noci ze dne
předcházejícího dni pracovního volna nebo pracovního klidu na den následující v průběhu
června, července a srpna. To neplatí v případě, že pro daný den platí vymezení doby
nočního klidu dle odstavce 4.2 nebo 4.3.
4.5 Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 4.2 této obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem
konání.

Čl. 2

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

……………………………………..
Mgr. Pavel Dvořák v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 8. září 2017
Sejmuto z úřední desky: 25. září 2017

……..…………………….
Lukáš Sýs v. r.
místostarosta

