MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ
Zastupitelstvo města Kostelec na Hané
Obecně závazná vyhláška města Kostelec na Hané č. 1/2020,
o nočním klidu
Zastupitelstvo města Kostelce na Hané se na svém zasedání dne 22. 4. 2020 usnesením
č. UZ 13/8/2020 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.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 31. prosince 2020 na 1. ledna 2021 z důvodu konání oslav příchodu nového
roku.
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 2.00 do 6.00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 11. 7. 2020 na 12. 7. 2020 v době konání diskotéky konané u příležitosti
tradičního mezinárodního turnaje žen „Hanácká kopačka“,
b) v nocích z 28. 8. 2020 na 29. 8. 2020 a z 29. 8. 2020 na 30. 8. 2020 v době konání
tradičních hodových zábav.
3) Doba nočního klidu se vymezuje od 24.00 do 6.00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 15. 5. 2020 na 16. 5. 2020 v době promítání Rock n Roll legend,
b) v noci z 12. 6. 2020 na 13. 6. 2020 v době konání akce Rock for Children,
c) v noci z 26. 6. 2020 na 27. 6. 2020 v době konání akce Guláš fest s Via Paběda,
d) v noci z 10. 7. 2020 na 11. 7. 2020 v době konání akce Diskoprázdniny,
e) v noci z 16. 7. 2020 na 17. 7. 2020 v době konání diskotéky konané u příležitosti
fotbalového kempu,
f) v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020 v době promítání Pop legend,
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.“
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g) v noci ze 14. 8. 2020 na 15. 8. 2020 v době konání akce Country večer,
h) v noci z 30. 8. 2020 na 31. 8. 2020 v době konání letního kina na fotbalovém hřišti,
i) v noci ze dne konání tradiční akce „Vinobraní“ na den následující konané jednu noc ze
soboty na neděli v měsíci září,
j) v noci ze dne konání tradičních „Jakubských hodů“ na den následující konaných jednu
noc ze soboty na neděli v měsíci červenci.
4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 3 bodu i) a j) tohoto článku
obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5
dnů před datem konání.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Kostelec na Hané
č. 1/2019, o nočním klidu, ze dne 28. 1. 2019.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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