
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk 
č. 01/2016 

o ochraně nočního klidu na území města Nepomuk  

  
  

Zastupitelstvo Města Nepomuk schválilo na svém zasedání dne 22.09.2016 č.j.  JedNZ3-
14/2016 v souladu s ustanovením § 10  písm. a) ve spojení s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a  ustanovení § 47 odst. 3 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen vyhláška): 

  
   

Čl. I 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve Městě Nepomuk nebo výt 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve Městě Nepomuk je: 

1. rušení nočního klidu. 

Čl. II 

Omezení činností 

1. Každý je povinen dbát toho, aby svým chováním neobtěžoval ostatní hlukem. 
2. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je 

každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. 

  

Čl. III 

Výjimky 

1. Doba nočního klidu se nestanovuje: 

1. pro noc z 31. prosince na 1. ledna, 
2. pro noc z 30. dubna na 1. května. 

2. Tato vyhláška vymezuje kratší dobu nočního klidu v pátek a sobotu a ve dnech, po 
kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu u příležitosti konání 
společenských, kulturních, sportovních či jiných akcí zaštítěných městem Nepomuk. 



V případě konání těchto akcí, zveřejněných nejpozději 15 dní před datem jejich 
konání na úřední desce města Nepomuk, se v uvedených dnech doba nočního klidu 
stanovuje od 02.00 do 06.00 hodin. 

  

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních 
předpisů. 

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je oprávněna kontrolovat Policie 
ČR. 

  

Čl. V 

Zrušovací ustanovení 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Města Nepomuk č. 2/2014 – omezení 
provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení ze dne 18.09.2014. 

  

  

>Čl. VI 

Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.10.2016. 

   
  
  PhDr. Pavel Kroupa                                                                          Ing. Jiří Švec 
Místostarosta města Nepomuk                                                         Starosta města Nepomuk 
   
  
  
  
Vyhlášeno na úřední desce dne: 30.09.2016 
Sejmuto z úřední desky dne: 16.10.2016 


