OBEC BAŠKA
Zastupitelstvo Obce Baška
Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 6/2021 o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Baška se na svém zasedání konaném dne 25. 11. 2021 usneslo vydat
usnesením č. 20/25/2021 v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět vyhlášky
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší 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,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být
doba nočního klidu dodržována
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu
konání oslav příchodu nového roku.
2) Doba nočního klidu se u výjimečných případů uvedených v příloze č. 1 této obecně
závazné vyhlášky stanovuje dle této přílohy.
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v příloze č. 1 této obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů
před datem konání.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o nočním klidu ze dne 26. 11. 2020.

1)

viz § 5 odst. 6 zákona č. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………

……………………………..

Ing. Jan Richter, v.r.

Irena Babicová, v.r.

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

starostka

29. 11. 2021

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 6/2021 o nočním klidu

Stanovení výjimečných případů, kdy se doba nočního klidu vymezuje na dobu kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

AKCE

Baška
na Bašce

DOBA KONÁNÍ

VYMEZENÍ
DOBY NOČNÍHO
KLIDU

MÍSTNÍ ČÁST,
VE KTERÉ SE
ZKRACUJE DOBA
NOČNÍHO KLIDU

V noci z poslední
květnové soboty na
neděli
Dvě noci v červnu, tři
noci v červenci, tři noci v
srpnu (vždy ze dne
konání akce na další
den)
V noci ze třetí červnové
soboty na neděli

03:00 – 06:00
hod.

Baška

00:00 - 06:00
hod.

Baška

03:00 - 06:00
hod.

Baška

V noci z jednoho pátku
na sobotu a v noci z
jedné soboty na neděli
po sobě jdoucí na
přelomu měsíce
července a srpna
V noci ze čtvrtého
červencového pátku
na sobotu

00:00 - 06:00
hod.

Baška

03:00 – 06:00
hod.

Hodoňovice

23.00 – 06.00
hod.

Baška

Guláš FEST

Noc z poslední srpnové
nebo první zářijové
soboty na další den

Pouťová
zábava

Jedna noc v září ze dne
konání akce na další den

03:00 - 06:00
hod.

Kunčičky u Bašky

00:00 - 06:00
hod.

Baška

Pouť v Bašce

Září (svátek Sv.
Václava), v trvání jedné
noci ze dne konání akce
na další den

Letní kino

Baškohrátky

Baška žije

20 let kapely
Šraml bojs

