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Noční klid – Obscene Extreme Festival
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Mgr. Leoš Křemenský

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Porada vedení
doporučuje
01.01
přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu, dle předloženého
návrhu,
02.01.
zastupitelstvu města pověřit starostu města vyhlášením úplného znění obecně
závazné vyhlášky č. 3/2017, o nočním klidu.
Zastupitelstvo města Trutnova
01.01
vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu, dle předloženého návrhu,
02.01.
pověřuje
starostu města vyhlášením úplného znění obecně závazné vyhlášky
č. 3/2017, o nočním klidu.

Důvodová zpráva:
Přes výzvu veřejnosti k předložení návrhů akcí, při jejichž konání by měla být omezena doba nočního klidu,
tak však pořadatelé Obscene Extreme Festival při přípravě obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
neučinili. Jejich návrh včetně návrhu doby omezení nočního klidu byl učiněn až po jejím vydání.
Obscene Extreme Festival - 19. ročník přehlídky nejtvrdších kapel světa na Bojišti. Na festival, který
charakterizuje přátelská atmosféra a tolerance, se sjíždějí návštěvníci z České republiky, ale i zahraniční.
Festival je mezi vyznavači tvrdé muziky dobře znám. Kromě poslechu kapel je možné na festivalu
zasoutěžit v různých disciplínách. K dispozici je zdarma i koutek pro děti.
S ohledem na skutečnost, že
- Obscene Extreme Festival má v letošním roce probíhat od 05.07.2017 do půlnoci 09.07.2017,
- zastupitelstvo města zasedá 26.06.2017,
- v případě schválení bude obecně závazná vyhláška vyvěšena na úřední desce nejdříve 27.06.2017
(den vyhlášení),
se navrhuje zkrátit obvyklou 15dení lhůtu mezi vyhlášením obecně závazné vyhlášku a nabytím její
účinnosti na minimum, tj. účinnost nastane dnem vyhlášení. Z toho důvodu je navíc záměr předložit návrh
této obecně závazné vyhlášky do zastupitelstva města zveřejněn na úřední desce od 13.06.2017 do dne
vyhlášení obecně závazné vyhlášky.
Příloha: návrh obecně závazné vyhlášky
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Podpis vedoucího odboru

MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2017
KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017,
O NOČNÍM KLIDU
Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne 26. června 2017 usnesením č.
…………… vydalo 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 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o nočním klidu, se mění a doplňuje takto:
1. V článku 3 odstavci 1 se vypouští písmeno i); dosavadní písmena j) a k) se označují jako
písmena i) a j).
2. V článku 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Doba nočního klidu se u akce Obscene Extreme Festival (pět nocí) vymezuje takto:
a) v noci ze středy na čtvrtek od 02:00 do 6:00 hodin,
b) v noci ze čtvrtka na pátek od 03:00 do 6:00 hodin,
c) v noci z pátka na sobotu od 03:00 do 6:00 hodin,
d) v noci ze soboty na neděli od 03:00 do 6:00 hodin,
e) v noci z neděle na pondělí od 00:00 do 6:00 hodin.“;
dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

3. V článku 3 odstavec 3 se text „není-li v odstavci 1 vymezena dobou kratší“ nahrazuje
textem „není-li v odstavci 1 nebo 2 vymezena dobou kratší“.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Mgr. Ivan Adamec
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

