
 

 
 1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 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.“   

  Obec Rozdrojovice 
Zastupitelstvo obce Rozdrojovice 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, 
o nočním klidu 

 
 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém zasedání dne 29. 6. 2022 usnesením č. 12 usneslo 
vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. b) a d)  a ustanovením § 35 a  § 84 odst. 2) písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 
odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“): 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
 Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon. 
 
 

Článek 2 
Doba nočního klidu 

 
 Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin. 

 
Článek 3 

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

 
Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:  

 
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku;  

 
b) v době konání těchto tradičních kulturních akcí a slavností:  

 
- Obecní bál – konaný v měsíci lednu nebo únoru      1 den 
- Pálení čarodějnic – konané v měsíci dubnu       1 den 
- Mladé hody – konané v měsíci květnu       2 dny 
- Letní noc na Bahně - konané v měsíci červenci                  1 den 
- Skotačení – konané v měsíci srpnu       1 den 
- Rojc Fest – konaný v měsíci září        1 den 
- Babské hody – konané v měsíci září       1 den 
- Oslavy obce Rozdrojovice – konané v měsíci září                                                          1 den 

 
 
       
 
Informace o konkrétním termínu konání akcí a slavností bude zveřejněna minimálně 5 dnů před 
datem jejich konání.  



 

 
 1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 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.“   

 
Článek 4 

Povinnosti pořadatelů akcí  
  

Pořadatel veřejně přístupné akce nebo slavnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 2 je 
povinen písemně oznámit konání akce nejpozději 5 dnů před jejím konáním Obecnímu úřadu 
Rozdrojovice. Lze využít formuláře, který je k dispozici na podatelně OÚ nebo na webových 
stránkách.  
  
 
 

Článek 5 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2020 o nočním 
klidu. 
 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

Toto obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….     ……………………………….. 
 
Ing. Martin Kružík       Ing. Daniel Stráský  
místostarosta obce      starosta obce                                       
   
Schváleno dne: 29. 6. 2022 


