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Zastupitelstvo obce Babylon
Obecně závaznávyhláška obce Babylon č.112022, o nočnímklidu
Zastupitelstvo obce Babylon se na svém zasedání dne 26, 5. 2022 usnesením č, 412022 usneslo vydat na základě
ustanovení§ 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákonač,12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst, 7 zákona č.25112016 Sb,, o některých přestupcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočníhoklidu
dodržována,

čl.z
Doba nočníhoklidu
Dobou nočníhoklidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šestéhodiny.

čl, g
Stanovenívýjimečnýchpřípadů,při nichž nemusí být doba nočníhoklidu dodržována

1,

Doba nočníhoklidu nemusí být dodržována:

a)
b)

c)

d)

v noci z 31 , prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku;
v noci

ze dne konání tradičníakce ,,Sportovní karneval" na den následující konané jednu noc z pátku na

sobotu v měsíci lednu;
v noci z 30, dubna na 1. května z důvodu konání akce ,,Stavění máje";
v noci ze dne konání tradičníkulturní akce ,,Léto Babylon" na den následující konané jednu noc ze soboty na

neděli o prvním víkendu prázdnin;

e)

2,

v noci z 25, června na26, června 2022z důvodu konání mezinárodní akce ,,Draci mezi městy";

lnformace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst, 1, písm, b), c) a d) tohoto článku této obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřednídesce minimálně 5 dnů před datem konání,

čl. +
zrušovací ustanovení
Ke dni účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně záuazná vyhláška obce Babylon č. 212021 o nočnímklidu ze dne
2, B,2021,

čl. s
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení.
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