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Město Příbram 

Zastupitelstvo města Příbram 

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 3/2021 

 
 o  n o č n í m  k l i d u 

 
Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 26.04.2021 usnesením č. 590/2021/ZM 
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  
 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

 
Čl. 2 

Doba nočního klidu 
 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 06. hodiny.1 

 
Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována nebo při 
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

 
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována  
  a) v noci z 30. dubna na 1. května  - pálení čarodějnic, 
  b) v noci z 31. prosince na 1. ledna - oslavy příchodu Nového roku, 
 a to na celém území města. 
 
2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší  

 každý pátek a sobotu v období od 01.07.2021 do 31.08.2021 a to tak, že noční klid začíná 
vždy ve 23:00, není-li dále uvedeno jinak,  

 a dále v případech uvedených v příloze této obecně závazné vyhlášky. 
 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, který nastává 

dnem vyvěšení na úřední desce. 
 

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu.   
 
                                           
 

Mgr. Jan Konvalinka  v. r.                                    Ing. Martin Buršík, MBA  v. r. 
starosta                                                              1.  místostarosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.04.2021 
Sejmuto z úřední desky dne: 17.05.2021     
Zpracoval: Odbor práva a veřejných zakázek 
  

                                                 
1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, platí, že: „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.“ 
 



 
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 – seznam akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu 
dle čl. 3 odst. 2 
 

název akce  
 

určení kratší doby nočního klidu územní působnost 

Autokino noc z 14.05.2021 na 15.05.2021 
00:00-06:00 

město Příbram2 

Autokino noc z 15.05.2021 na 16.05.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Autokino noc z 16.05.2021 na 17.05.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Promítání MS v hokeji 
 

noc z 22.05.2021 na 23.05.2021 
23:00-06:00 

město Příbram 

Promítání MS v hokeji 
 

noc z 24.05.2021 na 25.05.2021 
23:00-06:00 

město Příbram 

Promítání MS v hokeji 
 

noc z 27.05.2021 na 28.05.2021 
23:00-06:00 

město Příbram 

Promítání MS v hokeji  noc z 03.06.2021 na 04.06.2021 
23:00-06:00 

město Příbram 

Promítání MS v hokeji  noc z 07.06.2021 na 08.06.2021 
23:00-06:00 

město Příbram 

Promítání MS v hokeji  
 

noc z 08.06.2021 na 09.06.2021 
23:00-06:00 

město Příbram 

Koncert letní kino noc z 12.6.2021 na 13.06.2021 
23:00-06:00 

město Příbram 

Promítání ME ve fotbale 
 

noc z 22.06.2021 na 23.06.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Letní kino noc z 25.06.2021 na 26.06.2021 
23:30-06:00 

město Příbram 

Promítání ME ve fotbale 
 

noc z 26.06.2021 na 27.06.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Promítání ME ve fotbale 
 

noc z 27.06.2021 na 28.06.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Promítání ME ve fotbale 
 

noc z 28.06.2021 na 29.06.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Letní kino noc z 29.06.2021 na 30.06.2021 
23:30-06:00 

město Příbram 

Prokopská pouť  noc z 02.07.2021 na 03.07.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Prokopská pouť  noc z 03.07.2021 na 04.07.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Promítání ME ve fotbale 
 

noc z 06.07.2021 na 07.07.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Promítání ME ve fotbale 
 

noc z 07.07.2021 na 08.07.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Promítání ME ve fotbale 
 

noc z 11.07.2021 na 12.07.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Letní kino noc z 13.07.2021 na 14.07.2021 
23:30-06:00 

město Příbram 

Letní kino noc z 20.07.2021 na 21.07.2021 
23:30-06:00 

město Příbram 

Letní kino noc z 27.07.2021 na 28.07.2021 
23:30-06:00 

město Příbram 

La Putyka - Kaleidoskop noc z 08.08.2021 na 09.08.2021 
23:00-06:00 

město Příbram 

Letní kino noc z 10.08.2021 na 11.08.2021 
23:30-06:00 

město Příbram 

Letní kino noc z 17.08.2021 na 18.08.2021 
23:30-06:00 

město Příbram 

Letní kino noc z 31.08.2021 na 01.09.2021 
23:30-06:00 

město Příbram 

Junior klub - narozeniny noc z 03.09.2021 na 04.09.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

                                                 
2 městem Příbram se rozumí celé území města (jeho územní působnost) 
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Piknik na Nováku Příbram 
2021 

noc z 04.09.2021 na 05.09.2021 
02:00-06:00 

město Příbram 

Příbramská Svatohorská 
šalmaj 

noc z 11.09.2021 na 12.09.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Narozeniny klubu Pojistka noc z 17.09.2021 na 18.09.2021 
00:00-06:00 

město Příbram 

Svatohorský Downtown 
Příbram 2021 

noc z 18.09.2021 na 19.09.2021 
02:00-06:00 

město Příbram 

Koncert Vypsaná Fixa + E!E noc z 25.09.2021 na 26.09.2021 
02:00-06:00 

město Příbram 

 


