
  

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk - č. 2/2014 - omezení 

provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení 

Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dne 18. 09. 2014 usnesením č. Jed NZ2 – 27/2014 

v souladu s ustanovením § 10, písm. d), 35 a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Účelem této obecně závazné vyhlášky je zajištění veřejného pořádku na území města 

Nepomuk v nočních hodinách omezením provozní doby pohostinských zařízení a 

jiných obdobných zařízení poskytující občerstvovací a podobné služby. 

2. Územím města Nepomuk se rozumí v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tyto části města:  

Nepomuk, Dvorec  

Čl. II 

Omezení provozní doby pohostinských a jiných podobných zařízení 

1. K zajištění účelu dle čl. I této obecně závazné vyhlášky se stanovuje období klidu. 

2. Období klidu je časový úsek od 03.01 hodin do 06.00 hodin každý den pracovního 

klidu a pracovního volna a časový úsek od 00.01 hodin do 06.00 hodin v ostatní dny. 

3. V období klidu je zakázáno na území města Nepomuk provozovat zařízení uvedená 

v čl. I odst. 1 této vyhlášky. 

4. Výjimku z omezení provozní doby mají oslavy Silvestra v období od 06.00 hodin 31. 

1. 2. do 24.00 hodin 1. ledna a společenské akce, které povolí Rada města Nepomuk 

po předchozí žádosti pořadatele. Rada poté povolenou akci oznámí Policii ČR v 

Nepomuku 

 

Čl. III 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení. 

2. Provozovatelé zařízení uvedených v čl. I odst. 1 této obecně závazné vyhlášky jsou na 

území města Nepomuk povinni upravit provozní dobu těchto zařízení dle čl. II této 

obecně závazné vyhlášky nejpozději ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky. 

3. Touto vyhláškou se zároveň ruší platnost obecně závazné vyhlášky města Nepomuk č. 

1/2014 

 

Alena Marušincová 

Místostarosta 

 

Václav Kovář 

Starosta 



 

Vyhlášeno na úřední desce dne: 19. 09. 2014 

Sejmuto z úřední desky dne: 06. 10. 2014 

Účinnost od: 04. 10. 2014 

 


