
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A  
 č. 3/2016  

 
 
 

o no čním klidu 

 
 
Zastupitelstvo obce Kobylnice se na svém zasedání dne 8.12.2016 usnesením č. 10 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,  
ve znění pozdějších předpisů, 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 nebo žádnou než stanoví zákon. 

 

 

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 nebo žádnou 
 

(1) Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících 
případech: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna. 

b) v noci z 14.1. na 15.1.2017 v době konání Obecního plesu 

c) v noci z 20.1. na 21.1.2017 v době konání Farního plesu 

d) v noci z 24. 2. na 25. 2. 2017 v době konání Tradiční ostatkové zábavy 

e) v noci z 30. 4. na 1. 5. 2017 z důvodu konání tradiční akce Čarodějnický rej 

f) v noci z 1. 7. na 2. 7. 2017 v době konání Dne muziky pro zdraví 

g) v noci 10. 6. na 11. 6. 2017 z důvodu konání tradiční akce Mezinárodní festival 
dechových hudeb 

h) v noci z 24. 6. na 25. 6. 2017 z důvodu konání Turnaje Kuňava Cup a Kuňava Beach 

                                                 
1 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. 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 žádnou.“ 
 



i) v nocích z 4. 8.  na 5.8., z 5.8. na 6.8. a z 6.8. na 7.8. 2017 z důvodu konání tradiční 
akce Kobylnické hody 

j) v noci z 16. 9. na 17. 9. 2017 z důvodu konání tradiční akce Kobylnické vinobraní. 

k) v noci 11.11. na 12.11.2017 v době konání Babských hodů 

 

 

Čl. 4 
Zrušovací ustanovení 

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 1/2016 o nočním klidu ze dne      
22. 9. 2016 

 

 

Čl. 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2017 

 

 

 

 

 

               

   .............................       ................................... 

  Stanislav Dolanský         Ing. Lubomír Šmíd 

     místostarosta       starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  
 


