
 
 
V řádné lhůtě před jednáním zastupitelstva poslal návrh obecně závazné vyhlášky, řešící tuto 

problematiku a dále podmínkách pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték, také zastupitel Michael Ulbrich.  

Níže je předloženo jeho zdůvodnění návrhu: 

Návrh obecně závazné vyhlášky obsahuje 2 relativně samostatné oblasti – úpravu nočního klidu a 

úpravu pravidel pro organizaci akcí. Tyto oblasti se však vzájemně doplňují a je vhodné je obsáhnout 

v jedné vyhlášce. 

Případné metodické materiály ministerstva vnitra k nočnímu klidu jsou ke stažení v následujícím 

odkazu: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-26.aspx 

Případné metodické materiály ministerstva vnitra k podmínkám pro organizaci akcí jsou ke stažení 

v následujícím odkazu: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-24.aspx 

V článku 2 se přebírá právní úprava doby nočního klidu, jak je uvedena v zákoně o některých 

přestupcích, viz poznámka pod čarou. 

Oproti předchozím obecně závazným vyhláškám navrhuji nezařazovat akce, které se konají v sále 

sokolovny – zejména obecní ples, ostatky, babské hody. Vzhledem k tomu, že při konání akce 

v sokolovně nedochází k reprodukci venkovní hudby, což je zpravidla hlavní zdroj rušení nočního klidu, 

a ani v okolí sokolovny není prakticky vůbec slyšet hrající hudba, lze konstatovat omezení nočního 

klidu za nadbytečné. Běžný hluk, který je v takovém případě v okolí sokolovny, bude pravděpodobně 

naprosto splňovat potřebné hlukové limity stanovené hygienou a na takový hluk se pravděpodobně 

ani nebude hledět jako na případné rušení nočního klidu. Ze zkušenosti z několika posledních akcí je 

hluk v okolí ze sokolovny, který tvoří osoby postávající před sokolovnou takový, že po několika 

metrech od sokolovny již není slyšet prakticky žádný hluk. 

Dále navrhuji stanovit 2 omezení noční doby, a to od 0:00 do 6:00 a od 3:00 do 6:00, vždy v závislosti 

na začátek akce ve vztahu k pravidlům obsažených v článku 5. 

Navrhuji stanovit termín akcí obecně, aby nemuselo docházet ke každoročnímu schvalování vyhlášky, 

tak, jak to umožňuje i metodické stanovisko ministerstva vnitra. Obdobně to řeší i okolní obce, např. 

Sokolnice, Jiříkovice, Šlapanice. Ke změně vyhlášky by docházelo pouze v případě zařazení nové akce či 

úplné změně termínu mimo orientačně stanovené měsíce.  

Odpovědnost za zveřejnění mají pořadatelé akcí, které nejsou uvedeny s konkrétním termínem. Hody, 

silvestr či čarodějnický rej má datum jasně stanovené, a proto není třeba vyvěšovat konkrétní datum 

na úřední desce. V případě, že akce nebude na úřední desce vyvěšena, omezení nočního klidu se 

nebude moci uplatnit.  

V článku 4 se stanovují náležitosti, které by měla splňovat žádost, prostřednictvím které je žádáno 

o zařazení nové akce do této obecně závazné vyhlášky. 

V článku 5 jsou navrženy přesná pravidla pro konání akcí, zejména v době nočního klidu. 

Pokud akce začíná již před 15. hodinou, může se konat maximálně do 22 hodin, tedy do začátku 

nočního klidu. 

Pokud akce začíná od 15. do 18. hodiny, může se konat do 23:30, ale pouze v tom případě, kdy je 

současně upraven i noční klid. Jinak musí končit v 22:00. 



Pokud akce začíná po 18. hodině, může se konat do 2:30, ale pouze v případě, kdy je současně 

upraven i noční klid. Jinak musí končit v 22:00. 

Bez omezení doby lze konat akce v sokolovně, kde nedochází k významnému hluku, a u akcí, mimo 

zastavěnou část obce, u kterých lze předpokládat, že k rušení nočního klidu nebude docházet, např. 

půlnoční běh na Mohylu míru, táborák v Hloušku, apod. 

Jinak platí obecné pravidlo, že akce, při níž se předpokládá rušení nočního klidu, musí končit v 22.00. 

Zastupitelstvo nadále může některým akcím udělit výjimku jejich uvedením ve vyhlášce.  

Článek 6 obsahuje náležitosti pro oznámení akce obecnímu úřadu. Nejedná se o úplně novou 

oznamovací povinnost, protože obdobně, při užívání veřejného prostranství, je stanovena oznamovací 

povinnost ve vyhlášce o místních poplatcích. 

Podle jednacího řádu zastupitelstva je tento návrh považován za protinávrh a bude představen a 

projednáván současně s návrhem starosty a bude o něm hlasováno jako o prvním v pořadí. 

Text návrhu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a o podmínkách pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a 

diskoték: 

OBEC KOBYLNICE 

Zastupitelstvo obce Kobylnice 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KOBYLNICE 

č. X/2019,  

 

o nočním klidu  

a o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték 

 

Zastupitelstvo obce Kobylnice se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. XX usneslo vydat 

podle § 10 písm. b), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je  



a) stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší, 

b) stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 

ČÁST DRUHÁ 

NOČNÍ KLID 

Čl. 2 

Doba no čního klidu 

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

Čl. 3 

Stanovení výjime čných p řípadů,  
při nichž je doba no čního klidu vymezena dobou kratší  

(1) Doba nočního klidu se vymezuje v noci ze dne konání akce na den následující  
od 0:00 hodin do 6:00 hodin  v následujících případech: 

a) Čarodějnický rej  konaný v noci z 30. dubna na 1. května, 

b) Den muziky pro zdraví  konaný jednu noc v měsíci červnu nebo červenci. 

(2) Doba nočního klidu se vymezuje v noci ze dne konání akce na den následující  
od 3:00 hodin do 6:00 hodin  v následujících případech: 

a) oslavy nového roku  konané v noci z 31. prosince na 1. ledna, 

b) tradi ční hody  konané 3 po sobě jdoucí noci z pátku na sobotu, soboty na 
neděli a neděle na pondělí, přičemž neděle je vždy 5. srpna nebo první po 5. 
srpnu. 

(3) Není-li v odstavcích 1 a 2 uveden konkrétní termín konání akce, musí být 
informace o konkrétní termínu konání akce na návrh pořadatele akce zveřejněna 
obecním úřadem na úřední desce alespoň po dobu 5 dní přede dnem konání 
akce a z úřední desky může být sejmuta nejdříve následující den po uskutečnění 
akce. Není-li takto informace zveřejněna, vymezení kratší doby nočního klidu se 
nebude uplatňovat. 

                                                           

1 Podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
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“. 



Čl. 4 

Žádost  

Osoba, která má zájem o zařazení akce do výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, podá žádost 

prostřednictvím Obecního úřadu Kobylnice s uvedením těchto údajů: 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu 
bydliště pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní 
firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, 

b) název a druh akce, datum nebo obvyklou dobu konání akce, místo konání 
akce, předpokládaný začátek a ukončení akce, 

c) navrhované vymezení doby nočního klidu. 

 

ČÁST TŘETÍ 

PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ 
VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH AKCÍ 

Čl. 5 

Podmínky pro ukon čení akcí 

(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, včetně tanečních zábav a diskoték, 
které jsou uvedeny v čl. 3, 

a) jejichž začátek je od 15:00 do 18:00, lze provozovat pouze do 23:30 dne, ve 
kterém se akce koná, 

b) jejichž začátek je od 18:00 do 24:00, lze provozovat pouze do následujícího 
dne do 2:30. 

(2) Bez omezení doby lze provozovat 

a) veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, včetně tanečních zábav 
a diskoték, které se konají ve vnitřních prostorách, 

b) veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, které se mají konat na veřejném 
prostranství v době nočního klidu a u kterých lze důvodně očekávat, že 
k rušení nočního klidu docházet nebude.  

(3) Ostatní veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, včetně tanečních zábav 
a diskoték, které nejsou uvedeny v odstavci 1 nebo 2, lze provozovat pouze do 
22:00 dne, ve kterém se akce koná. 

(4) Zastupitelstvo obce může udělit výjimku z podmínek pro ukončení akcí, a to 
uvedením akce a termínu jejího ukončení v obecně závazné vyhlášce. 



Čl. 6 

Oznamovací povinnost 

(1) Pořadatel veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, včetně tanečních zábav 
a diskoték, uvedené v čl. 5 je povinen oznámit alespoň 15 dnů před jejím konání 
Obecnímu úřadu Kobylnice: 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu 
bydliště pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní 
firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, 

b) název a druh akce, datum a místo konání akce včetně údaje o jejím začátku 
a ukončení,  

c) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce, jedná-li se o veřejné 
prostranství, 

d) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při 
pořádání akce, 

e) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany. 

(2) Porušení povinnosti dle odstavce 1 může být postihováno jako přestupek podle 
jiných právních předpisů.2 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 3/2019, o nočním klidu, ze dne 18. 6. 2019. 

Čl. 8 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

………………………… 

Alena Ulbrichová 

místostarostka 

………………………… 

Ing. Lubomír Šmíd 

starosta 

                                                           

2 § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 



 


