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MĚSTO JEVÍČKO 

Obecně závazná vyhláška 
města Jevíčko 

č. 1/2019, 

 
o regulaci provozní doby hostinských zařízení 

 

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 14. 10. 2019 usnesením č. 
6b/13Z/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 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 
Předmět a cíl 

1) Cílem této vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku ve městě, zejména právo občanů 
a návštěvníků města na ochranu soukromí, nerušené užívání jejich domovů, dobré 
soužití, rodinný život, pokojné bydlení a spánek, jakož i uspokojení jejich oprávněných 
zájmů a potřeb. 
 

2) Předmětem vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků provozování hostinských 
zařízení, která by mohla, zejména v nočních hodinách, narušovat veřejný pořádek, být 
v rozporu s dobrými mravy, ohrožovat majetek, zdraví a soukromí občanů a návštěvníků 
města, tedy regulace provozní doby hostinských zařízení.  

 

Čl. 2 
Vymezení pojmů 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

a) hostinským zařízením – provozovna, ve které je provozována živnost „hostinská 
činnost“1, určená k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem 
vyžadovaným stavebním zákonem2 

 
b) provozní dobou hostinského zařízení – doba určená pro styk se spotřebiteli.  

 

Čl. 3 
Omezení provozní doby 

1) Na území města Jevíčko se počátek a konec provozní doby hostinských zařízení 
stanovuje následovně: 
 
a) začátek provozní doby může být nejdříve od 07.00 hodin a konec provozní doby může 

být nejdéle ve 24.00 hodin, pokud není dále stanoveno jinak; 
 

                                                           
1 viz příloha č. 1 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších 

předpisů 
2 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
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b) konec provozní doby v případě pořádání veřejnosti přístupné akce s živou nebo 
reprodukovanou hudbou může být nejdéle do 02.00 hodin následujícího dne, pokud je 
tento sobotou, nedělí, státním svátkem nebo ostatním svátkem3. 

 
2) V případech, kdy je jiným právním předpisem4 stanovena pro vymezené území města 

výjimka z doby nočního klidu a doba nočního klidu nastává později než v časech 
uvedených v odst. 1 tohoto článku, se ukončení provozní doby posouvá až na počátek 
takto stanovené doby nočního klidu. 
 

3) Omezující opatření podle odst. 1 se nevztahují na noc z 31. 12. na 1. 1. příslušného 
kalendářního roku. 

 
Čl. 4 

Výjimky 

Starosta města Jevíčko je oprávněn na základě odůvodněné žádosti5 udělit výjimku 
z ustanovení čl. 3 odst. 1 této vyhlášky. 
 

Čl. 5 
Dohled a sankce 

1) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Jevíčko. 
 

2) Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů. 
 

 
Čl. 6 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2019. 

 

 
 
 
………………….……………... ………………….……..……. 
  Dušan Pávek, dipl. um., v. r.                                                        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                starosta                                                                                    místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 16. 10. 2019 
 
 
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:  

 

                                                           
3 zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů 
4  viz čl. 3 odst. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu 
5  § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 


