STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 5/2017,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného
pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství
ze dne 11. 12. 2017

účinnost ode dne 31. 12. 2017

5/2017
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné
zeleně a čistoty veřejných prostranství
Zastupitelstvo statutárního města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne 11. 12.
2017 usneslo (usnesení č. 268/2017) vydat na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a v souladu s § 35 a § 84
odst. 2 písm. h) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty
veřejných prostranství, se mění takto:
1. V čl. 1 se za slova „k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“ vkládají slova
„včetně úpravy doby nočního klidu ve výjimečných případech“.
2. V Čl. 4 odst. 5 se poznámka pod čarou č. 6 zrušuje a čl. 4 odst. 5 nově zní:
„(5) Alkoholickým nápojem ve smyslu této obecně závazné vyhlášky se rozumí lihovina, víno
a pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí též jiný nápoj neuvedený v předchozí větě, pokud
obsahuje více než 0,5 % objemových ethanolu.“
3.

Čl. 5 včetně poznámky pod čarou č. 7 nově zní:
„Čl. 5
Doba nočního klidu

(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin7 s výjimkou případů dále
stanovených, při nichž je vymezena doba kratší nebo žádná.
(2) Doba nočního klidu se nevymezuje v době novoročních oslav, tj. v noci z 31. prosince
na 1. ledna.
(3) V případech stanovených v příloze č. 8 se doba nočního klidu vymezuje od 24:00 do 6:00
hodin. Konkrétní termín konání akcí dle předchozí věty bude uveřejněn Magistrátem města České
Budějovice na úřední desce nejméně 7 dní přede dnem konání akce.
(4) Vymezením doby nočního klidu podle tohoto článku nejsou dotčena časová omezení
pro pořádání hudebních produkcí vyplývající z čl. 7.
----7) § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“

4.

Poznámka pod čarou č. 8 nově zní:

„8) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon
o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.“
5.

Poznámka pod čarou č. 12 nově zní:

„12) Obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 1/2015, ze dne 16. 3. 2015, o nakládání
s komunálním odpadem a se stavebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů.“
6.

Poznámka pod čarou č. 13 nově zní:

„13) Zejména § 4 odst. 2 a § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“
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7.

Za dosavadní přílohu č. 7 se vkládá se nová příloha č. 8, která zní:

„PŘÍLOHA č. 8
Stanovení případů, při nichž se doba nočního klidu vymezuje od 24:00 do 6:00 hodin
(čl. 5 odst. 3)
V době konání následujících sportovních, kulturních a jiných společenských akcí se doba nočního klidu
vymezuje od 24:00 do 6:00 hodin:
Obvyklý termín konání
akce

Počet dní, u nichž se doba
nočního klidu vymezuje
od 24:00 do 6:00 hodin

Budějovický Majáles

květen

1

Mattoni České Budějovice Half Marathon

červen

1

Buskers Fest – Festival pouličního umění
České Budějovice

červen

1

červenec

6

červenec/srpen

2

Jihočeský jazzový festival

srpen

2

Kulturní festival Město lidem, lidé městu

srpen

2

září

2

prosinec

1

Název akce

Múzy na vodě
Létofest

Audiovizuální festival Vltava žije
Českobudějovický advent

8. Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku,
veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, zůstávají beze změn.
Čl. II
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2017.

Ing. Jiří Svoboda v. r.

Mgr. Petr Podhola v. r.

primátor města

náměstek primátora
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