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STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV 
____________________________________________________________________________________________________ 

Obecně závazná vyhláška č.  .../2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 7/2016, o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání 

veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova  

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 26.06.2017 usnesením                       

č…. /19ZM/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a 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:  

 

Čl. I 

 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při 
pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova se mění a doplňuje takto: 

  
1. V Čl. 3 „Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu zkrácena nebo 

není vymezena vůbec“ se vkládá nový odst. 5, který zní: 

„ (5) Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 hodin do 06:00 hodin v měsíci červenci, a 

to v době konání akce „Tennis Hill CUP“ a od 03:00 hodin do 06:00 hodin v měsíci srpnu, 

a to v době konání akce „AZ OPEN CUP.“   

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

2. V Čl. 3 „Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu zkrácena nebo 

není vymezena vůbec“, odst. 6 nově zní: 

„ (6) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 2, 3 a 5 tohoto 

článku budou zveřejněny minimálně 5 dnů před datem konání akcí na úřední desce 

Magistrátu města Havířova. 

Celoměstské akce, uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku, budou zveřejněny minimálně 5 dnů 

před datem konání i na internetových stránkách statutárního města Havířova  

www.havirov-city.cz v záložce Akce v Harmonogramu celoměstských akcí.“ 

 

Čl. II 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího 
vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Havířova.  

 

 

 

................................................................                                        

Mgr. Jana Feberová, primátorka města                         

 

 

 

................................................................                                        

Bc. Josef  Bělica, náměstek primátorky 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Účinnost dne: 

http://www.havirov-city.cz/

