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MĚSTO JEVÍČKO 

 

Obecně závazná vyhláška 
města Jevíčko 

 
č. 1/2017, 

 
o nočním klidu 

 

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 12. června 2017 
usnesením č. 32/3 písm. c) usneslo vydat na základě § 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 
se doba nočního klidu vymezuje dobou kratší, než stanoví zákon. 

 
Čl. 2 

Doba nočního klidu 
 

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

 
Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů 

(1) V době konání tradičních veřejnosti přístupných akcí se doba nočního klidu 
vymezuje dobou kratší, a to od 24. do 6. hodiny: 

a) v noci z pátka na sobotu jeden den v měsíci červnu z důvodu konání akce 
Mejdan na Zámečku, zkrácení doby nočního klidu se vztahuje na celé území 
města s výjimkou části města Zadní Arnoštov; 

b) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci srpnu z důvodu konání akce 
Přátelské posezení v Zadním Arnoštově, zkrácení doby nočního klidu se 
vztahuje pouze na část města Zadní Arnoštov; 

(2) V době konání tradičních veřejnosti přístupných akcí se doba nočního klidu 
vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny: 

a) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci květnu z důvodu konání Závodu 
míru nejmladších; 
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b) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci červnu z důvodu konání akce 
Jevíčkovění, zkrácení doby nočního klidu se vztahuje na celé území města 
s výjimkou části města Zadní Arnoštov; 

c) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci červnu z důvodu konání Oslav 
výročí založení Gymnázia Jevíčko nebo v noci ze soboty na neděli jeden den 
v měsíci září z důvodu konání akce Gymfest1 s hudební produkcí, zkrácení 
doby nočního klidu se vztahuje na celé území města s výjimkou části města 
Zadní Arnoštov; 

d) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci srpnu z důvodu konání akce 
Jevíčská pouť, zkrácení doby nočního klidu se vztahuje na celé území města 
s výjimkou části města Zadní Arnoštov; 

e) v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci srpnu z důvodu konání akce 
MTB závod horských kol a doprovodný program, zkrácení doby nočního 
klidu se vztahuje na celé území města s výjimkou části města Zadní Arnoštov; 

f)   v noci ze soboty na neděli jeden den v měsíci září z důvodu konání akce 
Rozloučení s prázdninami, zkrácení doby nočního klidu se vztahuje na celé 
území města s výjimkou části města Zadní Arnoštov; 

(3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 a 2 bude 
zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem 
konání. 

 
Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 5/2012, k ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 14. listopadu 2012. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyhlášení. 

 

 

 ………………………… ………………………… 
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 6. 2017 

Sejmuto z úřední desky dne: 30. 6. 2017 

Zveřejnění bylo provedeno též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na „elektronické“ 
úřední desce). 

                                                 
1  v roce, kdy je pořádána oslava výročí založení Gymnázia Jevíčko (přibližně jednou za pět let) není 

pořádána akce Gymfest 


