
Statutární město Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova 

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 8/2020 

o nočním klidu 

/Úplné znění/ 

 
Zastupitelstvo města Prostějova v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 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, vydalo na 

svém zasedání dne 18. 11. 2020, usnesením č. 1174 tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Článek 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. 

 

Článek 2 

Doba nočního klidu 

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1 

 

Článek 3 

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

nebo žádnou 

 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:  

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,  

 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24.00 hod do 6.00 hod., a to v následujících případech:  

a) v době konání těchto tradičních slavností a akcí: Pivní slavnosti, Prostějovské hanácké 

slavnosti, kulturní akce v rámci programu Prostějovské léto, Wolkrův Prostějov, 

Memoriál Otmara Malečka, Mubea akce, Hodové slavnosti v Čechovicích, 

Vrahovicích, Žešově a Domamyslicích, Hasičské slavnosti (Žešov, Čechovice, 

Vrahovice), multižánrový festival Pod Lipami, Studentský majáles, kulturní akce 

v rámci letního programu na nádvoří Prostějovského zámku, veřejné filmové 

promítání spolku Prostor Prostějov, akce CITY PICNIC, Hudební festival - Rock 

Memory off XIV, konaný dne 17. 7. 2021 v prostorách zahradní restaurace U Rockyho 

– Prostějov Krasice. Srpnová noc u Rockyho 2021, konaná dne 7. 8. 2021 v 

prostorách zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov Krasice, Hodová noc 2021, 

                                                 
1 dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



konaná dne 10. 9. 2021 v prostorách zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov 

Krasice. 

b) v době konání těchto akcí nadregionálního významu konaných na území města: tenisová 

soutěž Moneta Czech Open.  

 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 2) této obecně závazné 

vyhlášky bude zveřejněna Odborem kancelář primátora Magistrátu města Prostějova na 

úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.  

 

4) Pořadatel akce oznámí Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova nejméně 

10 dní před pořádáním akce konkrétní termín konání akce dle odstavce 2) této obecně 

závazné vyhlášky.  

 

Článek 4 

Účinnost 

 

1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021. 

2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním 

klidu. 

3)  Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

statutárního města Prostějova č. 1/2018  o nočním klidu. 

4) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

statutárního města Prostějova č. 1/2018  o nočním klidu. 

5) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

statutárního města Prostějova č. 1/2018  o nočním klidu. 

6) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

statutárního města Prostějova č. 1/2018  o nočním klidu. 

7) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

statutárního města Prostějova č. 1/2018  o nočním klidu. 

8) Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 8/2020 o nočním klidu, byla 

změněna obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, schválenou usnesením Zastupitelstva 

města Prostějova č. 11096 ze dne 20. 4. 2021. 

9) Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 8/2020 o nočním klidu, ve znění 

obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova 1/2021, o nočním klidu, byla 

změněna obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, schválenou usnesením Zastupitelstva 

města Prostějova č. 11110 ze dne 15. 6. 2021. 

 

 

Mgr. František Jura           Mgr. Jiří Pospíšil  

         primátor                 1. náměstek primátora 


