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Statutární město Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova 
 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 2/2022, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 8/2020 o nočním klidu, ve 

znění pozdějších změn 
 
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., vydalo na svém zasedání 
dne 5. 4. 2022, usnesením č. ZM/2022/30/03, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 8/2020 o nočním klidu, ve 
znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 1/2021 a ve znění 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 3/2021  se mění takto:  
 
V článku č. 1 se text:  
„při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba 
nočního klidu dodržována“ nahrazuje textem:  
„zejména slavností nebo obdobných společenských nebo rodinných akcí, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 
dodržována“. 
 

Článek č. 2 
 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 8/2020 o nočním klidu, ve 
znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 1/2021 a ve znění 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 3/2021 se mění takto:  

 
 
V článku 3 odst. 2 písm. a) se vypouští text: 
„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, 
konaná dne 10. 9. 2021 v prostorách zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov Krasice.“ 
 
V Článku 3 odst. 2 písm. a) se na konci věty nově doplňuje tento text: 
„Hudební zábava k výročí otevření 5. let v zahradní restauraci u Rockyho, Prostějov – 
Krasice, konaná dne 21. 5. 2022, Červencová noc konaná dne 23. 7. 2022 v prostorách 



zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov Krasice, Srpnová noc konaná dne 20. 8. 2022 v 
prostorách zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov Krasice, Hodová zábava konaná dne 
9. 9. 2022 v prostorách zahradní restaurace U Rockyho – Prostějov Krasice.“ 
 

Článek 2 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
Mgr. František Jura v. r.                   Mgr. Jiří Pospíšil v. r. 
          primátor                         1. náměstek primátora 
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