Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora
č. 02/2018,
o nočním klidu

Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne 13.03.2018 usnesením č. 60/2018
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 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.

Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Účelem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření takového stavu, který umožní
bezproblémové soužití občanů města Kutná Hora, bude chránit nejen veřejný zájem, ale
i soukromé a rodinné právo, právo na pokojné bydlení a spánek s ohledem na právo na
uspokojení kulturních a společenských potřeb občanů a návštěvníků města Kutná Hora.
2. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž se
doba nočního klidu nevymezuje nebo je vymezena na dobu kratší než stanoví zákon
s cílem uspokojit veřejný zájem a práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 2
Doba nočního klidu
1. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V této době je
každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Článek 3
Stanovení výjimek z doby nočního klidu
1. Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31.prosince na 1. ledna
2. Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 hod. do 6:00 hod. ve dnech konání akcí
uvedených v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
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Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat
podle zvláštních předpisů, zejména dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
2. Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie
Kutná Hora

Článek 5
Zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č.3/2016 o stanovení doby
nočního klidu.

Článek 6
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

……………………………………..
Ing. Josef Viktora
starosta

……………………………………..
Karel Koubský st.
místostarosta
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Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 02/2018, o nočním klidu

Seznam kulturních a sportovních akcí s předpokládanou dobou ukončení
po 22. hod – nejpozději do 24:00 hod:
Poř.
č.:

1.

Název akce

XXVII. Královské stříbření
Kutné Hory

Datum konání

Poznámka

23.6.2018

Tradiční akce

6. – 7. 7.2018

Jubilejní 10.ročník
festivalu

2.

Creepy Teepee 2018
– mezinárodní hudební festival

3.

Kulturní léto 2018
Bombizo fest

27.7.2018

Pořádá GASK

4.

Běžecký závod „Dačického 12“
+ charitativní noční běh
Kutnou Horou

10.8.2018

Pořádá
Club Deportivo
Kutná Hora, spolek

8.9.2018

Akce k 10.výročí
působení firmy
Foxconn v KH

5.

FOX FESTIVAL
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