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Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova ě. 3/2016

o nočním klidu

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 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., vydalo na svém
zasedání dne 5. 9. 2016 usnesením č. 16151 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 žádnou než stanoví zákon.

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 3 1 . 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: Prostějovské hanácké slavnosti, Pivní
slavnosti,

b) v době konání těchto akcí: Prostějovské léto. Prostějovská zima, Wolkrův Prostějov ,

Memoriál Otmara Malečky, Mubea akce, Vánoční trhy. Hodové slavnosti
v Čechovicích, Vrahovicích, Žešově a Domamyslicích, Den s Jestřáby (Čechovice),
Hasičské slavnosti (Žešov, Čechovice, Vrahovice), multižánrovýfestival Pod Lipami,
Studentský majáles,

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

tenisová soutěž UniCredit Czech Open

d) v době konání akce Letní taneční večery s živou hudbou v zahradní restauraci
Národního domu, každý pátek a sobota v měsících květen až září.

§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů



3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 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 1) této obecně
závazné vyhlášky.

Článek 4

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší

a) Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 12/2009, o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností ze dne 22. 12. 2009,

b) Obecně závazná vyhláška č. 5/2011. kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ze dne 8. 1 1. 201 1.

Článek 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2016

RNDr. Alena Rašková v. r.

primátorka
Ing. Zdeněk Fišer v. r.

1. náměstek primátorky
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