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Obecně

Město Nymburk

záx azná vyhlaska města Nymburk
o nočním klidu

č.

2/2018,

Zastupitelstvo města Nymbuı`ka se na svéın Zasedání dne 28. 2. 2018 usnesením č. 18 usneslo vydat ııa
základě ustanovení § 10 písııı. d) a ustanoveııí § 84 odst. 2 písm. h) Zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcíclı (obecııí zřízeııí), ve Znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona
č. 251/2016 Sb.. O některých přestupcích, tuto obecııě závaznou vyhlášku:
ČI.

1

Předmět
Předmětem

této obecııě

klidu vyınezena

dobou

Závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů.

při

nichžje doba nočního

kratší.

Čı. 2

Doba nočního
Dobou

nočnílıo klidu se ı`oZumí

doba od 22. do

klidu

06. lıodiııy.'

Čı. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočnílıo klidu vymezena dobou kratší
1)

Doba

nočnílıo klidu se vyınezuje od 24.

do 06. hodin,

a to v ııásledujících případech:

dne koııání tradiční akce hudebního festivalu na bývalém fotbalovém stadionu Polaban na
den následující konané jednu noc Z třetí soboty v měsíci květnu na následující neděli,
a) v noci ze

konání tradiční akce Přístavní slavııosti v Parku Pod Hradbaıni na den následující
konaııéjednu noc Z první soboty v měsíci srpnu na následující neděli,
b) v noci ze dııe

c) vııoci Z 5. květııa

v Parku Pod Hradbami,

na

6.

května 2018 Zdůvodu konání kulturní hudební akce

MAJÁLES

2018

d) v ııoci Ze dne konání tradiční akce nyınburského posvícení na den následující konané jeden víkend
v noci Z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli, která připadá na první neděli v ıněsíci září.
2)

Doba nočního

klidu se

vymezuje od

23.

do

06. hodin, a to v následujícím případě:

června 2018, dne 18. července 2018 a dne 22. srpna 2018 Z důvodu
Kina na kolečkách v Parku Pod llradbaıni.

v noci dne

3)

8.

Doba nočního

a) V noci ze

klidu se

vymezuje od

02.

do

pı`oınítání letního

06. hodin, a to V následujících případech:

dne konání tradiční akce kulturního Zakončení závodu dračích lodí Dragonfest na „špičce“
konané jednu noc Z druhé soboty v měsíci červnu na následující neděli.

přístavu na den následující
b) v noci Z 31. prosince na

1.

ledna Z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

s

4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. č. l a č. 3 tohoto článku obecně
Závazııé vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů
před datem konání.
Čı. 4

Učinnost
Tato obecně Závazııá vyhláška nabývá účinností patnáctým dnem po dni vylılášení.

Mgr. Adriana Gabríelová

PlıDr. Pavel Fojtík

místostarostka

Starosta

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