
Obec Hlubyně 

Zastupitelstvo obce Hlubyně 

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2019, 

 

O nočním klidu 
 

Zastupitelstvo obce Hlubyně se na svém zasedání dne 16.1.2019 usneslo vydat 

na základě ustanovení § 10 písm. d) 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 nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

 

Čl.2 

Doba nočního klidu 
 

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

 

Čl.3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž není doba nočního klidu 

vymezena. 

 

1) Doba nočního klidu v následujících případech se nevymezuje: 

a) v noci z 31. prosince na 1.ledna – oslavy Nového roku 

b) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci únor – Hasičský ples 

c) v noci z 30. dubna na 1. května – pálení čarodejnic a stavění máje 

d) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci květen- rybářské závody 

e) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červen – „O pohár starosty 

obce Hlubyně“ 



f) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červenec- sportovní akce 

g) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci srpen- sportovní akce, 

zakončení léta,  

h) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci září- zakončení hasičské sezóny 

i) v noci 25. prosince na 26. prosince- „Myslivecký ples“ 

 

2) Obec může povolit v odůvodněných případech vyjímku z dodržování 

nočního klidu na akci, která se koná v jiný termín než-li je uveden v čl.3 

odst. 1 písm. a) až i) na písemné požádání obecního úřadu (např. oslava 

narozenin). 

 

3) Termín konání akce musí být nahlášen na obecní úřad minimálně 5 dní 

před datem konáním akce. 

 

Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 v odst. 1 

písm. b), d), e), f), g), h) a odst. 2, této obecně závazné vyhlášky bude 

zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před 

datem konání akce. 

 

 

 

Čl.4 
Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po 

vyhlášení. 

 

 

 

 

-----------------------------                                  ---------------------------- 

          Ing. Josef Drnek                                             Petr Boukal 

          Místostarosta                                                 starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.1. 2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 


