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Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměsti 1, Kralupy nad Vltavou, 278 0l

Obecně závazná vyhláška
města Kralupy nad Vltavou

č. 3/2019

o nočním klidu

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou se na svém zasedáni dne 24. 6. 2019,
usnesením č. 1 9/04/6/2, usneslo vydat iia základě ust. 8, 10 písm. d) a ust. E3 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějsích předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. l
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočniho klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hod. do 6.00 hod.

Čl. 3
Stanovení výjimeěných případů, při nicM je doba nočního klidu vymezena

dobou kratší nebo žádnou

1) Doba iiočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na l . ledna.

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 2.00 hod. do 6.00 hod. v následujících případech:
a) v iioci z 30. dubna na 1 . května
b) v době konání tradičních slavností Dny Kralup
c) v době konání kulturně-společenských akcí zařazených do městského kulturně-
společenského pásma Kralupské kulturní léto (období od 1 . května do 30. září),
o zařazení akce do tohoto pásma rozhoduje rada města.
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3) Informace o konkrétním terrnínu konání akce uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) a c) této
obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně
5 dnů před datem konání.

Čl.4
Závěrečná ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Kralupy
nad Vltavou č. 2/2016 o nočním klidri, ze dne 2. 11. 2016.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Ing. Marek Czechmann
starosta města
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Libor Lesák

mÍstostarosta mě'sta
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Ing. Vojtěch Pohl

mistostarosta města
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