
MĚSTO ŽANDOV 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŽANDOV 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, 
o nočním klidu 

Zastupitelstvo města Žandov se na svém zasedání dne 3.9.2018, usnesením č. … 
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 § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 
Předmět  

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší.  

 

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  

Stanovují se tyto výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou 
kratší: 

a) v době konání hudební akce „Kolovrat“, která se koná v areálu Motogoldu 
v noci z 15. 9. 2018 na 16. 9. 2018, je doba nočního klidu vymezena dobou 
od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 

b) v době konání hudební akce, která se koná v areálu Motogoldu v noci 
z 28. 9. 2018 na 29. 9. 2018, je doba nočního klidu vymezena dobou 
od 02:00 hodin do 06:00 hodin. 

c) v době konání hudební akce Oldies, která se koná v noci z 29. 9. 2018 na 
30. 9. 2018, je doba nočního klidu vymezena dobou od 04:00 hodin do 
06:00 hodin. 

 

 

Čl. 4 
Další ustanovení 

Úprava doby nočního klidu provedená obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018,  
o nočním klidu, ze dne 29. ledna 2018, není touto obecně závaznou vyhláškou 
dotčena. 

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

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem:  

(2) Tato obecně závazná vyhláška pozbývá platnosti a účinnosti dnem 1. října 2018. 

 

 

 

 

 

……………………………….. ………………………………… 

Michal Beň 

místostarosta 

Zbyněk Polák 

starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 31.8.2018 
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup 
 
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:  

 


