Město Rousínov
Zastupitelstvo města Rousínova
Obecně závazná vyhláška města Rousínova č. 1/2017

o nočním klidu
Zastupitelstvo města Rousínova se na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesením
č. 21/24/17Z usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a 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.
Čl. 2
Doba nočního klidu
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
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02 do 06 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
b) pálení čarodejnic (noc z 30. dubna na 1. května)
c) v době konání jednorázové jednodenní akce Rousfest v měsíci srpnu každého roku
d) v době konání jednorázové jednodenní akce Letní noc v rámci festivalu Sušilův
Rousínov konané každoročně v červnu v Rousínově
e) v době konání jednorázové jednodenní akce Letní noc v rámci Rousínovských trhů
konaných každoročně v prvním týdnů v září v Rousínově
f) v době konání těchto tradičních slavností:
 Babské hody, území místní části Slavíkovice, jednorázová dvoudenní víkendová
akce, květen
 Tradiční krojované hody, území místní části Čechyně, jednorázová dvoudenní
víkendová akce, září
 Krojované václavské hody, území místní části Slavíkovice, jednorázová dvoudenní
akce, víkend okolo svátku sv. Václava (28. září)
 Svatováclavské hody, území místní části Rousínovec, jednorázová dvoudenní
akce, víkend okolo svátku sv. Václava (28. září)
 Martinské hody, území místní části Královopolské Vážany, jednorázová dvoudenní
akce, víkend okolo svátku sv. Martina (11. listopadu)
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 čl. 3 odst. c) až f) této
obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 14
dnů před datem konání.
3) Ohlašovací povinnost pro pořadatele výše uvedených akcí je nejpozději 21 dní před
konáním uvedené akce na Městském úřadě v Rousínově.

Čl. 4
Účinnost
1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku ze dne 1. 11. 2004.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…......................................
Zdeněk Šedý v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 6. 2017
Sejmuto z úřední desky dne: 3. 7. 2017

…...................................
Ing. Jiří Lukášek v.r.
starosta

