
MĚSTO ŽELEZNÝ BROD 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,  

o stanovení kratší doby nočního klidu 
 

Zastupitelstvo města Železný Brod se na svém zasedání dne 4. června 2018 

usnesením č. 42/28Z/2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a v souladu s § 10 písm. d) 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  

Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší.  

 

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1) 

 

 

Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 

kratší  

(1) Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena 

dobou kratší:  

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu 

vymezena dobou od 03:00 hodin do 06:00 hodin, 

b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku je doba nočního klidu 

vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

c) v době konání „Železnobrodského jarmarku“, který se každoročně koná 

vždy v druhém týdnu v měsíci červnu, je doba nočního klidu vymezena takto: 

i. v noci z pátku na sobotu od 02.00 hodin do 06.00 hodin, 

ii. v noci ze soboty na neděli od 02.00 hodin do 06.00 hodin. 

                                                           
1) Podle § 5 odst. 6 věty druhé zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích „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.“. 



d) ve dnech konání letních koncertů „Open air festival“, které se konají 

na hasičském cvičišti (v červenci a v srpnu), je doba nočního klidu vymezena 

v noci ze soboty na neděli dobou od 02.00 hodin do 6.00 hodin, 

e) v době konání akce „Pecha kucha after party“ je doba nočního klidu 

vymezena v noci z pátku na sobotu dobou od 02.00 hodin do 6.00 hodin, 

f) v době konání akce „ROCKFEST Těpeře“, která se koná v části města Těpeře, 

je doba nočního klidu vymezena v noci ze soboty na neděli dobou od 02.00 

hodin do 6.00 hodin, 

g) v době konání společenských plesů konaných v městské sokolovně, kterými 

jsou „Městský ples“, „Tenisový ples“, „Zahrádkářský ples“ a „Maturitní ples 

Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod“, je doba nočního 

klidu vymezena v noci ze soboty na neděli dobou od 02.00 hodin do 6.00 

hodin. 

 

(2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. c) 

až písm. g) tohoto článku bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce 

a webových stránkách města minimálně 5 dnů před datem konání.  

 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního 

klidu, ze dne 6. února 2017. 

 

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

 

 

 

 

 

 ……………………………….. ……………………………….. 

 Mgr. František Lufinka Mgr. Ivan Mališ 

 starosta místostarosta 

 

 
 
 
 
Záznam o zveřejnění předpisu na úřední desce: 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu 
a zveřejněno v elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup dne:  

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:  


