Metodický materiál

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Vzor obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu, kterou se stanovují
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována,
dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
_____________________________________________________________________
(právní stav od 1. července 2017)

Obec (město, městys)……...

Zastupitelstvo obce (města, městyse)………………
Obecně závazná vyhláška obce (města, městyse) …. č. …/20..,

o nočním klidu
Zastupitelstvo obce (města, městyse) ............ se na svém zasedání dne ................
usnesením č. .............. 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, 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 při nichž nemusí být doba nočního klidu
dodržována.
(pozn: Obec uvede s ohledem na skutečný obsah obecně závazné vyhlášky; tento komentář
před vydáním obecně závazné vyhlášky vymažte!)

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 1

1

dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou
nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního
klidu dodržována“

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
(pozn: Obec uvede s ohledem na skutečný obsah obecně závazné vyhlášky; tento komentář
před vydáním obecně závazné vyhlášky vymažte!)

varianta 1
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
(pozn. pro obec: Obec uvede konkrétní datum, respektive konkrétní noc; tento komentář vymažte!)

b) v noci ze dne konání tradiční akce Masopust na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděli v měsíci únoru
c) v noci ze dne konání tradiční akce „RockFest“ na den následující konané jeden víkend
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci červenci
(pozn. pro obec: Obec uvede název tradiční akce (slavnosti) či tradičních akcí (slavností)
a předpokládaný termín jejího či jejich konání, a to uvedením např. dne v týdnu a měsícem konání,
rovněž doporučujeme uvést rozsah konání, tedy počet nocí; tento komentář vymažte!)

d) v noci ze dne konání tradičních Svatovavřineckých hodů na den následující konaných
jeden víkend v noci ze soboty na neděli v měsíci srpnu
e) v noci ze dne konání tradiční letní akce na den následující konané poslední srpnový
víkend v noci z pátku na sobotu
(pozn. pro obec: Obec označí tradiční akci (slavnost) popisem akce (slavnosti)
a uvede předpokládaným termínem jejího konání, a to uvedením např. dne v týdnu a měsícem konání,
rovněž doporučujeme uvést rozsah konání, tedy počet nocí; tento komentář vymažte!)

f) v místní části (obec uvede název místní části) v noci ze dne konání tradičních hodů na den
následující konaných jednu noc ze soboty na neděli v měsíci listopadu
atd.
varianta 2
1) Doba nočního klidu se vymezuje od … do … hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
(pozn. pro obec: Obec uvede konkrétní datum, respektive konkrétní noc; tento komentář vymažte!)

b) v noci ze dne konání tradiční akce Masopust na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděli v měsíci únoru
c) v noci ze dne konání tradiční akce „RockFest“ na den následující konané jeden víkend
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci červenci
(pozn. pro obec: Obec uvede název tradiční akce (slavnosti) či tradičních akcí (slavností)
a předpokládaný termín jejího či jejich konání, a to uvedením např. dne v týdnu a měsícem konání,
rovněž doporučujeme uvést rozsah konání, tedy počet nocí; tento komentář vymažte!)

d) v noci ze dne konání tradičních Svatovavřineckých hodů na den následující konaných
jeden víkend v noci ze soboty na neděli v měsíci srpnu
e) v noci ze dne konání tradiční letní akce na den následující konané poslední srpnový
víkend v noci z pátku na sobotu
(pozn. pro obec: Obec označí tradiční akci (slavnost) popisem akce (slavnosti)
a uvede předpokládaným termínem jejího konání, a to uvedením např. dne v týdnu a měsícem konání,
rovněž doporučujeme uvést rozsah konání, tedy počet nocí; tento komentář vymažte!)

f) v místní části (obec uvede název místní části) v noci ze dne konání tradičních hodů na den
následující konaných jednu noc ze soboty na neděli v měsíci listopadu
atd.

(pozn. pro obec: Jednotlivé varianty lze případně i kombinovat, tedy uvést jak
výjimečné případy, při kterých je doba nočního klidu zkrácena, tak i výjimečné
případy, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována; případně může obec
stanovit jak výjimečné případy, při kterých je doba nočního klidu stanovena odlišně
od zákona na celém území obce, tak i pouze na části území obce (v konkrétní místní
části, a to označené buď slovně a/nebo mapovým zákresem v příloze obecně závazné
vyhlášky); tento komentář vymažte!)
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. … tohoto článku obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů
před datem konání.
(pozn. pro obec: Obec uvede pouze ty akce, u kterých není v obecně závazné vyhlášce uvedeno
přesné datum jejich konání; tento komentář vymažte!)

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis

Podpis

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

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

Jméno Příjmení
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Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

_________________________________________________________________________

Poznámka pro obec:
Obec může stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, následujícím způsobem
dle konkrétních situací:
a) konkrétním datem (např. 1. 1.);
b) datovatelným obdobím (např. Velikonoční pondělí);
c) událostí,
jejíž
datum
je
vzhledem
k místním
tradicím
předvídatelné
(např. pravidelné každoroční konání kulturních a jiných událostí konaných v obci).
Obecně závazná vyhláška však nemusí obsahovat zcela přesný název akce, ani zcela
individualizované určení doby konání akce, avšak Ústavní soud požaduje, aby tyto akce a doba
jejich konání byly pro adresáty normy časově určitelné a předvídatelné, tedy vymezené
alespoň pomocí typové charakteristiky a s tím související určení časového úseku, v němž bude
akce konána (např. slovním popisem tradiční a v obci každoročně konané akce s uvedením
alespoň měsíce, ve kterém bude akce konána, a rozsahem úpravy doby nočního klidu, např.
že se jedná pouze o jednu noc, resp. že se jedná o noc ze dne konání akce na den následující,
aby nedošlo k aplikačním obtížím).
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