
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 červnovém zasedání schválilo OZVO č. 1/2018 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. V průběhu prázdnin 

požádaly soukromé osoby o úpravu OZVO tak, aby mohly oslavit soukromou záležitost. Zákon a jeho 

důvodová zpráva počítá nejen s veřejnými, ale i se soukromými akcemi, pro které může být noční klid 

omezen, ale pouze po vydání příslušné OZVO. Jedná se o soukromou aktivitu, která se má odehrát 

v noci z 29. na 30. září a to v prostorách soukromé zahrady na konci ulice Uzavřené.  

Při přípravě podkladového materiálu pro toto zasedání zastupitelstva bylo zjištěno, že již dříve 

plánovaná a obecně závaznou vyhláškou obce akceptovaná akce Kobylnické vinobraní se má 

uskutečnit nikoliv v pátek 7.9., ale v sobotu 8.9.2018. Vzhledem k tomu, že konání této akce je 

tradiční a veřejnost o jejím termínu byla bude informována, je potřeba změnit OZVO tak, aby 

reflektovala skutečný termín konání akce. Z toho důvodu se v návrhu OZVO uvedena tato akce 

s novým (správným) datem a dále je uvedena již dříve schválená akce Babské hody. Zasedání 

zastupitelstva se koná 7.6. a bude-li OZVO schválena, je třeba stanovit její účinnost již na 8.9.2018. 

 

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. 2/2018 o nočním klidu. 

 

 


