
Obecně závazná vyhláška města Nýrska č. 3/2017 
 

o nočním klidu 
 
Zastupitelstvo města Nýrska se na svém zasedání dne 23. 10. 2017 usnesením č. …usneslo na 
základě ust. § 10 písm. a), b), c) a d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. o 
některých přestupcích, vydat 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 než stanoví zákon o některých přestupcích. 

 
Čl. 2 

Doba nočního klidu 
 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1 
 

Čl. 3 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
 

1) Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, jsou 
stanoveny v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 

2)  Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v Příloze č. 1 této obecně 
závazné vyhlášky budou zveřejněny městským úřadem na úřední desce minimálně 5 
dnů před datem konání. Pořadatel je povinen oznámit městskému úřadu konání těchto 
akcí nejméně 10 dnů před datem konání akce.  
 

Čl. 4 
Sankce 

 
Porušení povinností uložených touto vyhláškou se postihuje podle platných právních předpisů. 

 
Čl. 5 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná  vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
 
 

 
 

Bc. Soňa Hladíková          Ing. Miloslav Rubáš 
  místostarostka v. r.                                                         starosta města v. r. 

 
 

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“ 

 
Vyvěšeno na úřední i el. desce dne: …………… 

Sejmuto z úřední desky dne: ………………..  



Příloha č. 1  
 
Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší: 

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 01.00 do 06.00 hodin následujícího dne v těchto 
případech: 
 
V místní části Bystřice nad Úhlavou: 
a) V době konání tradičního masopustu, který se koná jednu sobotu v měsíci únoru 

nebo březnu, 
b) v noci z 30. 4. na 1. 5. každého kalendářního roku, 
c)  v době konání akce „Bigbítové slavnosti“, které se konají po dvě soboty 

v měsících červnu, červenci nebo v srpnu, 
d) v době konání akce „Bystřická traktoriáda“, která se koná jednu sobotu v měsíci 

srpnu. 
V místní části Hodousice: 
e) V době konání akce „Nohejbalový turnaj“, který se koná jednu sobotu v měsíci 

červenci, 
f) v noci z 30. 4. na 1. 5. každého kalendářního roku, 
g) v době konání tradiční pouti, která se koná jeden víkend v měsíci srpnu, ve dnech 

pátek a sobota. 
V místní části Nýrsko: 
h) V době konání tradičního masopustu, který se koná jednu sobotu v měsíci únoru 

nebo březnu, 
i) v noci z 30. 4. na 1. 5. každého kalendářního roku, 
j) v době konání akce „Hudební léto“, které se koná po dvě soboty v měsících 

červnu, červenci nebo srpnu, 
k) v době konání akce „Nagasaky cup“, který se koná jednu sobotu v druhé polovině 

července nebo v srpnu,  
l) v době konání akce „Nýrské posvícení“, které se koná druhý víkend v říjnu, ve 

dnech pátek a sobota. 
V místní části Zelená Lhota: 
m) V době konání tradičního masopustu, který se koná jednu sobotu v měsíci únoru 

nebo březnu, 
n) v noci z 30. 4. na 1. 5. každého kalendářního roku, 
o) v době konání tradiční pouti, která se koná jeden víkend v měsíci srpnu, ve dnech 

pátek a sobota. 
 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 04.00 do 06.00 hodin v noci z 31. 12. na 1.1. 
každého roku.  

 

 

 

 

 
 


