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Rada |. doporučuje ZM
schválit Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu s omezením nočního klidu „Oslavy 125 let

vzniku SK Spartak Příbram“ od 24.00 hodin.

||. u k | á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 25.02.2019.

Napsal: Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usnesení:
ZM s 0 h v a | uj e

Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu uveden0u \: příloze materiálu.

Důvodová zpráva:
ZM na svém jednání v roce 2018 schválilo obecně závaznou vyhlášku (dále OZV) o nočním klidu.

Obce tedy stále nemaji povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci nočního klidu, mají
však možnost v případě existence výjimečných případů. zejména slavností či obdobných

společenských akcí, v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky upravit.
Vydání obecně závazné vyhiášky () regulaci doby nočního klidu je proto právem obce, nikoliv
povinností, a to s ohledem na skutečnost, že je doba nočního klidu regulována přímo zákonem a platí

automaticky na celém území České republiky, tedy i na celém území obce„ a to bez ohledu na to, zda
obec vydala obecně závaznou vyhlášku o regulaci nočního klidu či nikoliv.

Dosud platná OZV z loňského roku stanovuje dva případy. kdy doba nočního klidu nebyla vymezena
vůbec (tyto případy jsou obecně určené & účinné stále), a dále upravila řadu výjimečných případů, kdy
byla doba nočního klidu stanovena kratší.

Tyto zvláštní případy byly v souladu s požadavky platné legislativy a výklady této problematiky

stanoveny konkrétními dny konaných akcí. Prc- Ietošní rok dosud nebyly stanoveny žádné výjimečné

případy & kratší dobou nočního klidu.

OPVZ shromáždil požadavky pořadatelů kuiturních akcí pro rok 2019, kteří by chtěli v navržený den

omezit dobu nočního klidu.

Mělo byjít o výjimečné případy - takové události, kdy je zájem na dodržení obecně uznávané doby

nočního kiidu převážen zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze
hlasité aktivity. .
OZV by dále měla být dle judikatury Ustavního soudu být vydána s dostatečným předstihem, aby se
lidé žijící v obci mohli na tyto výjimečné případy, kdy bude doba nočního klidu oproti zákonu upravena,
předem připravit.

Pokud se obec rozhodne stanovit výjimečné případy z doby nočního klidu, musí postupovat na

základě obecných kritérií, nikoliv např. pouze na základě osoby pořadatele akce.

Žádosti o zařazení do přílohy OZV, při nichž by byla doba nočního klidu stanovena kratší, uvedené

v příloze návrhu OZV, tyto požadavky naplňují — jedná se o veřejné kulturní a Společenské akce,

mnohé & letitou tradicí, akce spolkového charakteru a akce pořádané osadními výbory \: rámci rozvoje
společenského života vjednotlivých částech obce. Jedinou doručenou žádostí, jež vybočuje
2 uvedeného rámce, byia žádost fyzické osoby o nestanovení žádné doby nočního klidu z důvodu
soukromé akce na vlastních nemcwitostech s trváním celého víkendu. Tento návrh nebyl do návrhu

OZV zařazen — nesplňuje podmínky Stanovené legisiaíivou a výkladovou praxí (dle stanoviska Odboru



dozoru & kontroly MV. uveřejněného na webových stránkách), navíc v požadované dny je doba
nočního klidu stanovena kratší z důvodu konáníjiných kulturně—společenských akcí.

Pokud jde o samotnou OZV o regulaci nočního klidu, tak při její tvorbě musí každá obec s ohledem na

znalost místních poměrů a podmínek v obci důkladně zvážit:

- potřebu regulace doby nočního klidu - zda je vydání OZV & ohledem na místní poměry opatřením

nezbytným;

- podmínku výjimečnosti - \: OZV o regulaci nočního klidu mohou být uvedeny jen a pouze

výiimečné případy. tedy takové akce. při kterých záiem na jejich konání a na udržení místních tradic a

společenského života v obci převažuje nad veřejným zájmem na ochraně nočního klidu;
- podmínku předvídatelnosti - všechny výjimečné případy uvedené v OZV musí být předvídatelné,

tedy osoby žijící V obci musí přesně vědět. kdy či za jakých okolností bude jejich právo na nerušený
odpočinek v noční době zkráceno;
- podmínku rozumnosti a přiměřenosti - do práva obyvatel obce na nerušený odpočinek v noční
době by měio být zasahováno ien \: nejméně omezujícím rozsahu a jen tehdy, pokud je to z hlediska
ochrany nočního klidu skutečně nezbytné. (citace z doporučení MV)

Dále je nezbytné si uvědomit, že konání každé akce není výjimečným případem, pro který by musela
být udělena výjimka ze zákonem stanovené doby nočního klidu. V době od dvacáté druhé do šesté
hodiny moh0u být konány akce či oslavy, neboť v České republice není jejich konání omezeno, avšak

po dvacáté druhé hodině musí být konány pouze způsobem nenarušujícím noční klid.

Ogroti termínům uvedeným \; žádostech iednotlivých gořadatelů akcí rada města dogoručuie gřílohu

OZV ugravit dle svého usnesení igůvodní Qožadavek gořadatele noční klid 01-06 hodin )( návrh RM

00-06 hodin!.

Přílohy: OZV o nočním klidu



Město Příbram

Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. ...!2019

o nočním klidu

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 25.02.2019 usnesením č. „.....J201QIZM

usneslo vydat na základě ustanovení 5 10 písm. d) a ustanovení 9 84 odst. 2 písm. h) zákona

č. 12832000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení $“; 5

odst. 6 zákona č. 2502016 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
&) 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, a to v případech uvedených v příloze této obecně

závazné vyhlášky.

, Čl. 4
Učinnost

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

dnem vyvěšení na úřední desce.

Čl. 5
Zrušovací ustanoveni

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 212018 0 nočním klidu.

otisk úředního razítka

iňgí'Jšaa'řičh'úěáéká ' 'u'rš'g'f'ršáěét'iň'áú'ršfkfúšk"'"
starosta 1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zpracoval: Odbor práva a veřejných zakázek
Zveřejněno na internetových stránkách města dne:

1 dle ustanovení 5 5 odst. 6 zákona č. 251l2016 Sb.. o některých přestupcích, ve znění pozdsějších
předpisů, platí, že: „Dobou nočního křída se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec
může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjmečně případy, zejména slavností nebo obdobné
spofečenské nebo rodinné akce, pří nfchžje doba nočního kffdu vymezena dobou kratší nebo při nichž
nemusí být doba nočního klidu dodržována. “



Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ...!2019 — seznam akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu
cšle čl. 3 odst. 2)

00:00 -— 06:00

_23:00-06:00

__—23:00-06:00

22:30-06:00

22:30-06:00

00:00 — 06:00

00:00-06:00

8- artak Příbram 00:00-06:00

__—23:00 - 06:00

šalma' 23:30 - 06:00




