MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška Města Benátky nad Jizerou
č. 2/2020
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou se na svém zasedání dne 24. 6. 2020 usnesením č.
36/2Z/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. 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 nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu
dodržována.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny ranní.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 se nevymezuje:
v noci z 31. prosince na 1. ledna;
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 00.00 do 06.00 hodin, a to v následujících případech:
dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů
1

a) v noci z 30. dubna na 1. května
b) v době konání těchto tradičních slavností – Benátecký hrozen (jednodenní akce),
Zámecké slavnosti (jednodenní akce) a Posezení s burčákem (jednodenní akce)
c) v době konání Kinematografu bratří Čadíků
d) ve dnech 7.8.2020 a 8.8.2020 z důvodu konání akce „Red Bull Feel the Wheel“ v areálu
motokrosu ve Kbele a dne 8.8.2020 z důvodu konání akce „VII. Ročník fotbalového
turnaje o pohár starosty města in memoriam“ na Letním stadionu
e) ve dnech 26.6.2020, 27.6.2020, 3.7.2020, 11.7.2020, 18.7.2020, 25.7.2020, 7.8.2020,
14.8.2020, 21.8.2020, 28.8.2020, 11.9.2020, 12.9.2020, 19.9.2020 a 25.9.2020
z důvodu konání koncertů na Loděnici
3) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedených v odst. 2 písm. b) a c) této obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 7 dnů před
datem konání.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou:


č. 2/2018 o nočním klidu, ze dne 9.4.2018



č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 2/2018
o nočním klidu, ze dne 18.3.2019

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
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místostarosta
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