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Zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 13.09.2016 usneslo vydat na základě
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 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.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou
(1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
b) v době konání tradičního festivalu Jamrock a Orlická brána
c) v noci z 30.dubna na 1. května
(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24. hodin do 6. hodin, a to v době konání tradičních
slavností, společenských a sportovních akcí jako jsou: Majáles, Vynášení Morany, Talent,
Běh na Rozálku, Svátky dřeva, Vítání prázdnin, Airshow, Festival Harriet Parish, Ralley
Šmídl.
(3) Doba nočního klidu se vymezuje od 02. do 6 hodin v době konání akcí:
a) Novoroční ohňostroj, Elektroswingový ples, Žamberský divadelní ples, Masopust, Pivní
slavnosti, filmové projekce letního kina, filmové festivaly a venkovní doprovodné akce
k filmovým projekcím, hasičské závody O Putovní pohár starosty města Žamberka,
Kanec Fest, Ejhle,loutka!
b) o Velikonoční neděli.
(4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3
písm. a) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce
minimálně 5 dnů před datem konání
Čl. 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Žamberka č.
2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.10.2016.

Ing.Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta
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Jiří Dytrt
starosta
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