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Rada města

1) doporučuje schválit.
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Obecně závaznou vyhlášku o změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 4/2022 uvedenou v příloze.

Dúvodová zpráva:

ZM schválilo v roce 2022 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o nočním klidu (dále OZV). Pod č.
4/2022 byla schválena změna OZV, která upravila její přílohu se seznamem akcí, na kterých je doba
nočního klidu kratší
MV pozastavilo účinnost čl. 3 odst. 2 bod první obecně závazné vyhlášky města Příbram č, 1/2022 o
nočním klidu. V současnosti probíhá v této věci soudní spor u Ustavního soudu.
S ohledem na skutečnost, že OZV je právním předpisem obce, lze změnu provést pouze přijetím
nového právního předpisu, kterým se původní upraví či nahradí.
Na město se během měsíce února obraceli pořadatelé kulturních a společenských akcí se svými
žádostmi o výjimku — stanovení kratší doby nočního klidu v konkrétních případech.
Mělo by jít o výjimečné případy - takové události, kdy je zájem na dodržení obecně uznávané doby
nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze
hlasité aktivity. '
OZV by dáie měla být dle judikatuw 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, musi 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 s letitou tradicí, akce spolkového charakteru a akce pořádané osadními výbory v rámci rozvoje
spoiečenského života v jednotlivých částech obce.

Pokud jde o tvorbu 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 s ohledem na místní poměry opatřením
nezbytným;
- podmínku výjimečnosti - v OZV o regulaci nočního klidu mohou být uvedeny jen a pouze
výjimečné případy, tedy takové akce, při kterých zájem 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 okoiností 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 mělo být zasahováno jen v 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 mohou 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.

Přílohy:
Návrh OZV o změně OZV o nočním klidu (1 list)
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Město Příbram

Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. .../2023

o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o n o č n i m k I i d u,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2022

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13.03.2023 usnesením č. „.,/2023/ZM usneslo

vydat na základě ustanovení 5 10 písm. d) a ustanovení 5 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení 5 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 vyhláškyje změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2022 — změna Přílohy k obecně závazné vyhlášce - seznam
akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu dle čl. 3 odst. 2) bod 2.

Čl. 2
Změna

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022 ve znění změny provedené vyhláškou č. 4/2022 — seznam
akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu dle čl. 3 odst. 2) bod 2 se ruší a nahrazuje novým
seznamem, který tvoří přílohu této obecně závazné vyhlášky,

' č|.3
Učinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.

Mgr. Jan Konvaiinka v.r. Bc. Vladimír Karpíšek v. r.
starosta 1. místostarosta
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Příloha k obecně závazné vyhlášce č. „../2023 — seznam akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidu

(dle čl. 3 odst. 2) bod 2 vyhlášky č. 1/2022)

Příbram 2023 00:00-06:00

Příbram 2023 03:00-06:00

00:00-06:00

02:00-06:00

01 :DD-06:00

koncert 00:00-06:00

00:30-06:00

00:30-06:00

00:30-06:00

00:30-06:00

00:00-06:00

02:00-06:00

00:00-06:00

Salma' 00:00-06:00

' městem Příbram se rozumí celé území města (jeho územní působnost)
2 místní části Orlov se rozumí osada Orlov. katastrální území Orlov


