
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2018, 

 

o stanovení výjimek z doby nočního klidu 

 
Zastupitelstvo obce města Nepomuk se na svém zasedání dne 15.3.2018 usnesením č. 
USN-Z3-481/2018usneslo vydat na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), a v souladu s ust. 
§10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 
Úvodní ustanovení  

 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. 

 

Článek 2 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 

kratší nebo žádnou 
 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna; 

b) v noci z 30. dubna na 1. května. 

 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02 do 06 hodin v případech uvedených v příloze č. 1 
této vyhlášky.  

Článek 3 
Sankce 

 
Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů. 

 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 

1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení výjimek 
z doby nočního klidu. 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

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

  PhDr. Pavel Kroupa            Ing. Jiří Švec 

     místostarosta       starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 
 



Příloha č. 1 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o stanovení výjimek z doby nočního klidu 
 

Případy, kdy se doba nočního klidu vymezuje od 02 do 06 hodin (dle čl. 2, odst. 2 této 
vyhlášky): 

  

1) O vánočních a velikonočních svátcích. 
 

2) V době konání těchto tradičních kulturních akcí: 
a) Nepomucká pouť, 
b) Nepomucký chaos, 
c) Nefestík, 
d) Kinematograf, 
e) Nepomucké pivní slavnosti, 
f) Nepomucký trojúhelník, 
g) Tvůrčí rezidence Nepomuk, 
h) Vinobraní, 
i) Podzim pod Zelenou Horou. 
 

3) S ohledem na konání kulturní akce o noci: 
z 30. června na 1. července 2018 (koncert Tři sestry),  
 

 


