
 

OBEC VRACLAV 
Zastupitelstvo obce Vraclav 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 3/2020 

o nočním klidu 

 

 

Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 8. 12. 2020 usnesením č. 171/20 

usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 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 (dále jen 

„vyhláška“):  
 

 

Čl.  1 

Předmět 

Předměntem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo při níž nemusí být doba nočního klidu dodržována.   
 
 

Čl.  2 

Doba nočního klidu  

Dobou nočního klidu se rozumí doba od  dvacáté druhé do šesté hodiny.1 

 
 

Čl.  3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

(1) Doba nočního klidu se stanovuje dobou kratší v době konání akcí uvedených v příloze 
č. 1 této obecně závazné přihlášky. 

(2) V případě, že konkrétní akce uvedená v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky bude 
z objektivních důvodů přeložena na jiný termín, platí pro tuto akci vymezení nočního 
klidu přiměřeně i pro nový termín jejího konání. Informace o změně termínu konání      
akce uvedené v příloze č. 1 bude zveřejněna na úřední desce minimálně 5 dnů před 
novým termínem konání. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 



Čl.  4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 31. prosince 2020. 

 

 

 

  

        Pavel Osinek v.r.            Oldřich Koblížek v.r. 

      místostarosta obce                                                               starosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 12. 2020 

Sejmuto z úřední desky dne:  25. 12. 2020 

 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2020 



 

Důvod vymezení kratší 
doby nočního klidu 

Období, ve kterém se 
stanovuje kratší doba 
nočního klidu 

Stanovení kratší doby 
nočního klidu 

Silvestrovské oslavy 
31. 12. 2020 

noc ze čtvrtka na pátek 
doba nočního klidu 
nemusí být dodržována 

Filipojakubská noc 
„Pálení čarodějnic“ 
30. 4. 2021 

noc z pátka na sobotu 0:00 – 06:00 

Květ(i)nový festival jarní 
21. – 23. 5. 2021 
areál Pizzerie U mnicha 

noc z pátka na sobotu 
noc ze soboty na neděli 

0:00 – 06:00 

Květ(i)nový festival letní 
16. - 18. 7. 2021 
areál Pizzerie U mnicha 

noc z pátka na sobotu 
noc ze soboty na neděli 

0:00 – 06:00 

VršovákFest 2021 
7. 8. 2021 
sportovní areál Vraclav 

noc ze soboty na neděli 0:00 – 06:00 

Silvestrovské oslavy 
31. 12. 2021 

noc z pátka na sobotu 
doba nočního klidu 
nemusí být dodržována 

 


