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Anotace
Obecně závazná vyhláška 3/2019, o nočním klidu, stanovuje výjimky z nočního klidu pro 2.
pololetí tohoto roku.

Vyjádření:

Kancelář starosty - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (04.06.2019 07:34)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Obecně závazná vyhláška 3/2019, o nočním klidu, stanovuje výjimky z nočního klidu pro 2.
pololetí tohoto roku. Jedná se zejména o akce v k.ú. Jamné, v k.ú. Tišnov 6. ročník Pivního
festivalu Tišnov, 2x Oldies Party na koupališti a Folk Metal Fest 5. Kromě Oldies Party se
jedná o každoročně se opakující se akce. Trvalé výjimky (přelom roku, pálení čarodějnic,
hody) se nemění.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA TIŠNOVA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 3/2019,
o nočním klidu
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 4/2019 dne 19.6.2019 usnesením č. ZM ……..
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:

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

Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin následujícího dne.1

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí být dodržována
(1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v k.ú. Tišnov, k.ú. Jamné u Tišnova, k.ú. Pejškov u
Tišnova a k.ú. Hájek u Tišnova:
a) v noci z 31. 12. na 1. 1. každého roku z důvodu konání oslav příchodu nového roku,
b) v noci z 30. 4. na 1. 5. každého roku z důvodu konání akce Pálení čarodějnic.
(2) Doba nočního klidu nemusí být dále dodržována v k.ú. Tišnov v době konání tradičních
Svatováclavských hodů v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v měsíci září.
(3) Doba nočního klidu se vymezuje pro k.ú. Jamné u Tišnova od 24:00 do 06:00 hodin v noci z 6. 12.
2019 na 7. 12. 2019 z důvodu konání akce Rozsvěcování vánočního stromu a sv. Barborka
v Jamném.
(4) Doba nočního klidu se vymezuje pro k.ú. Tišnov od 24:00 do 06:00 hodin v noci z 14.9. 2019 na
15.9. 2019 z důvodu konání akce Pivní festival Tišnov, 6. ročník.
(5) Doba nočního klidu se vymezuje pro k.ú. Tišnov od 02:00 do 06:00 hodin v následujících
případech:
a) v noci z 19.7.2019 na 20.7. 2019 z důvodu konání akce Oldies Party,
b) v noci z 23.8.2019 na 24.8. 2019 z důvodu konání akce Oldies Party,
1

§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

c) v noci z 24. 8. 2019 na 25. 8. 2019 z důvodu konání akce Folk Metal Fest 7,
(6) Doba nočního klidu se vymezuje pro k.ú. Jamné u Tišnova od 03:00 do 06:00 hodin
v následujících případech:
a) v noci z 24. 8. 2019 na 25. 8. 2019 z důvodu konání akce Jamenský táborák,
b) v noci z 26. 10. 2019 na 27. 10. 2019 z důvodu konání akce Starojamenský den.

Článek 4
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušují Obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 11/2017, ze dne
11.12.2017, o nočním klidu, a č. 3/2018, ze dne 16.4.2018, o noční klidu.

Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
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Ing. Karel Souček,
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil,
starosta města Tišnova
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