MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 30. 6. 2022

Bod programu:

38

Předkládá:

Kudláček Jiří, starosta

Okruh zpracovatelů:

Miroslav Mann, velitel městské policie

Zpracoval:

Bc. Miroslav Mann

Název bodu:

OZV města Hranic č.../2022, kterou se mění a doplňuje OZV města
Hranic č. 2/2022, o nočním klidu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Hranic č.../2022, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška města Hranic č. 2/2022, o nočním klidu v předloženém znění.
T: 15. 09. 2022
O: Miroslav Mann, velitel městské policie

Důvodová zpráva:
Dne 31. května 2022 přijala Městská policie Hranice od WAY Production v zastoupení
Daniela Vozáka a Tomáše Plesníka žádost o posunutí nočního klidu pro akci "Benefice za
Hranice 2022" (viz příloha) konanou ve dnech 29. a 30. července v areálu Zámecké zahrady
v Hranicích.
Zastupitelstvo města Hranic vydalo na svém zasedání dne 28. 4. 2022 usnesením 709/2022ZM 31 Obecně závaznou vyhlášku města Hranic č. 2/2022, o nočním klidu, kterou se
stanovily výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.
S ohledem na výše uvedené, je zastupitelstvu města Hranic předkládán ke schválení návrh
Obecně závazné vyhlášky města Hranic č. …/2022, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška města Hranic č. 2/2022, o nočním klidu, z důvodu možnosti stanovit pro
tuto akci dle § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v aktuálním znění,
kratší dobu nočního klidu, a to od 24 h. do 06 h. následujícího dne, a tím umožnit pořádat
tuto akci dle výše uvedeného zákonného zmocnění po 22. hodině.
V žádosti byl uveden požadavek na posunutí nočního klidu v pátek 29. července od 24 h. a v
sobotu 30. července, resp. už 31. července od 01 h.
Akce bude v obou dnech ukončena v 24 h. z důvodu umístění v centru města.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Dagmar Chmelařová

21. 6. 2022

Přílohy:
Žádost.pdf
OZV č...2022_doplnění_noční klid REVCHM (002).doc
OZV č. 2-2022 noční klid.docx
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Výsledek
Připomínky zapracovány
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MĚSTO HRANICE
Zastupitelstvo města Hranic
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. …/2022,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2022, o
nočním klidu
Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 30. 6. 2022 usnesením č.
ze dne 30. 6. 2022 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. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2022, o nočním klidu se doplňuje tak, že:
(1) Do článku 3 se v odstavci 1 vkládá písm. e), které zní:
e) „Benefici za Hranice 2022“ (areál Zámecké zahrady v Hranicích) v noci z 29. července
na 30. července 2022.

Článek 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj.
zveřejnění ve Sbírce právních předpisů.

Jiří Kudláček
starosta

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta
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MĚSTO HRANICE
Zastupitelstvo města Hranic
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2022,
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 28. 4. 2022 usnesením č.
709/2022 – ZM 31 ze dne 28. 4. 2022 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. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší
(1) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 hodin do 06:00 hodin, a to v době konání
těchto tradičních hudebních akcí a kulturních podniků:
a) Bircher – akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky (areál pohostinství Na
Střelnici, Pod Křivým, Hranice) v noci z 24. června na 25. června 2022,
b) Rock Drey Fest (letní kino) v noci z 20. srpna na 21. srpna 2022,
c) HANDBALL FESTIVAL HRANICE – sportovně kulturní akce pro veřejnost (sportovní
areál házené – Žáčkova ulice) v noci z 27. května na 28. května 2022,
d) Cement Hranice – Večer pro zaměstnance (areál Loděnice, Hranice) v noci z 4.
června na 5. června 2022.

dle ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí,
že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“
1
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(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících
případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,
b) v době konání těchto tradičních hudebních akcí a kulturních podniků:
1. Anenská pouť v Drahotuších v noci z 23. července na 24. července 2022,
2. Oslavy místní části Velká (areál sokolovny Velká) v noci z 30. července na 31.
července 2022.
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2021, o nočním klidu, ze dne 24. 6.
2021.

Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj.
zveřejnění ve Sbírce právních předpisů.

Jiří Kudláček
starosta

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta
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