MĚSTO VIMPERK

Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2016,
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 případy kratší doby
nočního klidu
Zastupitelstvo města Vimperk se na svém zasedání dne 12. září 2016 usnesením č. 333
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 § 47
odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 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 21.06.2010, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze dne
13.09.2010, se mění takto:
V článku 6 odst. 3 se vypouští následující text:
Rada města Vimperk je oprávněna k žádosti pořadatele udělit v rámci pořádané akce
jednotlivé výjimky, jejichž součástí bude i stanovení konkrétní požadované doby ukončení
příslušné akce. Žádost o výjimku žadatel předkládá minimálně 30 dnů před konáním akce.
Součástí žádosti musí být návrh opatření k zajištění ochrany nočního klidu.
Znění článku 6 odst. 4 se mění na následující:
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 čl. 2 této
obecně závazné vyhlášky.
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Čl. 2
Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci ze dne předcházejícího dni pracovního volna nebo pracovního klidu na den
následující,
b) o Velikonočním pondělí.

……………………………………..
Ing. Jaroslava Martanová v. r.
starostka

…………………………………..
Ing. Jiří Cais v. r.
místostarosta
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