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MĚSTO JEVÍČKO 

 
 

Obecně závazná vyhláška 
města Jevíčko 

č. 5/2012, 
k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

 

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 24/1 
písm. i) usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a b) a ustanovení § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Cíl a předmět vyhlášky 
 

(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem 
v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje 
pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život 
v obci a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný 
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující 
k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného 
pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, 
v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem. 

 
Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit ve řejný po řádek v obci nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe čnosti, zdraví a majetku. 

 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: 

a) rušení nočního klidu, 

b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu, 

c) pořádání veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních 
podniků. 

 
Čl. 3 

Omezení činností 
 

(1) Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00 hod . V této době je každý 
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. 

(2) O nedělích v době od 06:00 hod. do 09:00 hod.  a od 20:00 hod. do 22:00 
hod.  je zakázáno používat hlučná zařízení a přístroje typu vrtačky, křovinořezu, travní 
sekačky, cirkulárky, motorové pily apod. To se netýká mimořádných situací, kdy je třeba 
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neprodleně odstranit závadu nebo účinky živelní či jiné události bezprostředně 
ohrožující zdraví zvířat nebo zdraví a majetek osob.  

 

Čl. 4 
Podmínky pro po řádání, pr ůběh a ukon čení veřejnosti p řístupných 

tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podnik ů 
 

(1) Pořádat na veřejných prostranstvích na území města (tj. v k. ú. Jevíčko-
mšsto, Jevíčko-předměstí, Zadní Arnoštov) uvedených v příloze č. 1 této obecně 
závazné vyhlášky veřejné hudební produkce nebo jiné veřejnosti přístupné sportovní 
a kulturní podniky lze celoročně ve dnech neděle až čtvrtek nejdříve od 08:00 hod. 
nejdéle do 22:00 hod., v pátek a v sobotu od 08:00 hod. nejdéle do 24:00 hod. Veřejné 
hudební produkce pořádané v interiérech lze konat ve všech dnech nejdříve 
od 08:00 hod. nejdéle do 02:00 hod. ranních následujícího dne. 

(2) Výjimku z časového omezení uvedeného v odst. 1) může udělit rada města. 
O udělení výjimky žádá pořadatel akce uvedené v odst. 1) radu města prostřednictvím 
městského úřadu1. V žádosti o udělení výjimky uvede pořadatel akce údaje dle odst. 3). 

(3) Pořadatel každé veřejné hudební produkce na území města, je povinen 
oznámit Městskému úřadu Jevíčko, nejméně 10 dní přede dnem konání takové akce:  

a) jméno, příjmení, datum narození a IČ, trvalý pobyt a skutečné bydliště nebo místo 
podnikání pořadatele a dále telefonní spojení nebo jiný kontakt na pořadatele akce; 
obchodní firmu, sídlo pořadatele - právnické osoby, IČ, telefonní spojení nebo jiný 
kontakt a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu 
skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která 
za právnickou osobu jedná, 

b) označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, přesný časový 
údaj počátku, a konce a místo konání akce označením pozemku, stavby nebo 
místním názvem, včetně údaje o případných přestávkách a přerušeních, 

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní; 

d) počet členů pořadatelské služby a způsob jejich označení; 

e) lhůtu, dokdy pořadatel zajistí úklid veřejného prostranství, na němž se akce 
konala a způsob úklidu - tato lhůta nesmí být delší než 48 hodin po skončení akce. 

(4) Pořadatel veřejné hudební produkce nebo jiného veřejnosti přístupného 
sportovního a kulturního podniku je povinen zajistit dostatečný počet členů pořadatelské 
služby, nejméně však vždy 1 člena na každých předpokládaných 50 účastníků akce, a 
dále je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání 
celé akce a označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“. 

(5) Pořadatel veřejné hudební produkce nebo jiného veřejnosti přístupného 
sportovního a kulturního podniku pořádaného na veřejném prostranství je povinen 
zajistit po skončení úklid a uvedení místa do původního stavu, a to nejdéle do 48 hodin 
po skončení akce. 

(6) V případě opakujících se pravidelných veřejných hudebních produkcí není 
třeba oznamovat každou akci zvlášť, ale postačí oznámení dle odst. 3) s uvedením, 
že se bude jednat o opakující se akce a v jakém konkrétním období, dnech a časech. 
Takové oznámení však nestačí u akcí, pro něž je třeba požádat podle odst. 2) o udělení 
výjimky pro každou takovou akci jednotlivě. 
                                                 
1 Doporučuje se podat žádost o výjimku k radě města nejpozději 30 dní přede dnem plánovaného počátku 
akce. 
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(7) Ustanovení odst. 1) a 3) se nevztahuje na veřejné hudební produkce nebo 
jiné veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky pořádané v souvislosti s oslavami 
konce roku, tj. ze dne 31. 12. na den 1. 1. 

(8) Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčeny povinnosti dle čl. 5 odst. 1) 
této obecně závazné vyhlášky a povinnosti dle zvláštních právních předpisů, včetně 
právních předpisů města2. 

 

Čl. 5 
Pyrotechnické výrobky, po řádání oh ňostroj ů 

 
(1) Na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné 

vyhlášky je zakázáno v době nočního klidu používat pyrotechnické výrobky a pořádat 
ohňostroje.  

(2) Výjimku ze zákazu dle odst. 1) může na odůvodněnou žádost povolit rada 
města3. 

(3) Konání ohňostroje na území města je jeho pořadatel povinen oznámit městu 
nejpozději 10 dní předem. V oznámení uvede: 

a) osobní údaje u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, bydliště nebo místo 
podnikání, datum narození nebo u právnické osoby obchodní firmu, IČ a sídlo 
pořadatele; 

b) kontaktní spojení na pořadatele;  
c) místo konání; 
d) osobu odpovědnou za provedení ohňostroje a kontaktní spojení na ni;  
e) přesný začátek a konec ohňostroje, zpravidla v minutách; 
f) předpokládaný počet osob, které se ohňostroje zúčastní (alespoň předběžný 

odhad); 
g) informaci o ohlášení akce příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru. 

(4) Povinnost dle odst. 3) se týká i ohňostrojů pořádaných na pozemcích, které 
nejsou veřejnými prostranstvím, neboť účinky konání ohňostroje se i v těchto případech 
zpravidla projevují též na veřejných prostranstvích a mohou narušovat veřejný pořádek 
ve městě. 

(5) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na den oslav konce roku 31. 12. a 1. 1. 
kalendářního roku. 

 

Čl. 6 
Sankce 

  
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno 
jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, 
nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného 
správního deliktu nebo trestného činu. 
 
 
 
 

                                                 
2 Zejména požární řád města, obecně závazná vyhláška města o místních poplatcích. 
3 Doporučuje se podat žádost o výjimku k radě města nejpozději 30 dní před datem akce, při níž budou 
pyrotechnické výrobky použity nebo ohňostroj pořádán.   
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Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013. 

 

 

 

 

 ..................................... ....................................... 
 Ing. Roman Müller, v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 11. 2012 
Sejmuto z úřední desky dne: 17. 12. 2012 



Katastrální území, lokalita Parcelní čísla pozemků

1. Jevíčko-město

Palackého náměstí

Komenského náměstí p.č. 96/3 a p.č. 96/4

2. Jevíčko-předměstí

bývalý panský dvůr za ZŠ p.č. 256/1

hřiště u Gymnázia Jevíčko p.č. 175/3

zahrada a prostranství u Zámečku p.č. 174/4, p.č. 174/5 a p.č. 174/1

sídliště K. Čapka

sídliště M. Mikuláše

plovárna a sportovní areál Žlíbka p.č. 1221/2, p.č. 1221/4 a p.č. 1216/2, p.č.st. 445

prostranství u objektu Svazu chovatelů ZO Jevíčko p.č.st. 284, p.č. 189, p.č. 222/5, p.č. 3073/3

3. Zadní Arnoštov

prostranství u KD v Zadním Arnoštově p.č. 1311/1, p.č. 11/2 a p.č. 11/1

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Jevíčko č. 5/2012, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

bývalý pivovarský park na ulici Brněnské p.č. 347/1, p.č. 1740/7 a p.č. 1742/4

p.č. 538/22, p.č. 530/21, p.č. 538/24, p.č. 538/20, p.č. 538/57 a p.č. 538/25

p.č. 526/1, p.č. 526/2, p.č. 526/3, p.č. 187/1, p.č. 185, p.č. 186, p.č. 187/3, p.č. 526/6 a p.č.st. 268

p.č. 96/1, p.č. 96/2, p.č. 96/9, p.č. 96/10, p.č. 96/11, p.č. 107 a p.č. 108

Veřejná prostranství na území města Jevíčko, na něž se vztahuje regulace dle ustanovení čl. 4 a 5 OZV města Jevíčko č. 5/2012
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Piiroha a. 2 k oZV N4Csla Jeviako d 5/2012 k och€na noaniho kiidu a fegulaci hlucnich a nnosti

v Jeviaku

Proslranslvi, kterii jso! OZV reguLovana
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Pfiloha d. 3 k OZV M6sta Jevidko a. 512012 k ochrane nodniho klidu a regulaci hludnich dinnosti

v osadE Zadni Arnostov

Legenoa:

Prostranstvi, kterd jsou OZV regulovana


