
NÁVRH NA ZAŘAZENÍ BODU NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOBYLNICE 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU 

Předkladatel: Lubomír Šmíd 

 
 

S účinností od 1.10.2016 platí zákon o přestupcích, který jednoznačně určuje dobu nočního klidu od 

22:00 hodin do následujících 6:00 hodin a zároveň zmocňuje obce, aby obecně závaznou vyhláškou 

stanovily, kdy bude tato doba nočního klidu zkrácena. Tato úprava již nedovoluje stanovit výjimky 

z nočního klidu na základě oznámení těsně před akcí, ale pouze tehdy, je-li úprava schválena obecně 

závaznou vyhláškou obce a to s konkrétním zkrácením nočního klidu a s označením akce, pro kterou 

se toto zkrácení nočního klidu vyhlašuje. Ministerstvo vnitra poskytlo obcím vzorovou vyhlášku.  

Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo OZVO č. 2/2017 o nočním klidu. V této 

vyhlášce byly uvedeny všechny akce, které by mohly ohrozit dodržování nočního klidu, které jsou 

zároveň považovány za důležité z obecního hlediska a jejichž termíny byly známy. SDH Kobylnice nově 

požádal o zařazení akce „Den muziky pro zdraví“ mezi tyto vyhláškou vyjmenované aktivity. Akce se 

koná již třetím rokem a její výtěžek bude použit na charitativní účel. Má se odehrát v sobotu 

23.6.2018. Pro tento den je již ve vyhlášce aktivita TJ Sokol Kobylnice a není důvod bránit uskutečnění 

Dne muziky pro zdraví. Proto je potřeby vydal novou OZVO tak, aby mohla tato akce být uspořádána 

v souladu s předpisy obce. Zasedání zastupitelstva je naplánováno na 7.6. a bude-li OZVO schválena, 

je třeba ji ještě téhož dne vyvěsit na úřední desce, aby v termínu konání Dne muziky již byla účinná. 

Návrh pro Kobylnice na období od 23.6. do 31.12.2018 tvoří přílohu č. x zápisu a jsou v něm uvedeny 

dnes známé aktivity. Zastupitelstvo může při jejím projednávání doplnit ještě i další akce. Bude-li 

kterýkoli pořadatel (i soukromý) během roku chtít pořádat nějakou akci s hlasitým projevem ve 

veřejném prostoru (mluvené slovo, hudba reprodukovaná i živá, ohňostroje apod.) a to v době 

nočního klidu, může tak učinit až tehdy, když před tím zastupitelstvo schválí a řádně zveřejní 

potřebnou úpravu v obecně závazné vyhlášce obce. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Obecně závaznou 

vyhlášku obce Kobylnice č. 1/2018 o nočním klidu. 

 

 


