
 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 1/2016 

o nočním klidu 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice se na svém zasedání č. V06/2016 dne 20.12.2016 usnesením č. 6 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 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., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 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. 

 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

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

 

Čl. 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; 
b) v době konání těchto tradičních slavností: 

- Výstava vín – sobota týden před Velikonocemi 
- Otevřené sklepy Modrých Hor – sobota – březen nebo duben (jedna akce) 
- Otevřené sklepy Z kopca do kopca – sobota, první polovina května 
- „Eště byly čtyry týdně do hodú“ – sobota, přelom července a srpna (jedna akce) 
- Tradiční krojované hody – poslední neděle, pondělí, úterý a středa v měsíci srpnu 
- Zarážení hory – sobota, měsíc září, týden po Tradičních krojovaných hodech 

 

                                                 
1
 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. 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 žádnou.“ 
 



2) Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00 do 06.00 hodin, a to v následujících případech: 

a) v době konání tradičních plesů v KD Vrbice 
- ples SRPŠ – pátek nebo sobota v lednu, únoru nebo březnu (jedna akce) 
- obecní ples - pátek nebo sobota v lednu, únoru nebo březnu (jedna akce) 
- krojovaný ples - pátek nebo sobota v lednu, únoru nebo březnu (jedna akce) 
- myslivecký ples - pátek nebo sobota v lednu, únoru nebo březnu (jedna akce) 
- vinařský ples - pátek nebo sobota v lednu, únoru nebo březnu (jedna akce) 
- maškarní ples - pátek nebo sobota v lednu, únoru nebo březnu (jedna akce) 
- ples Okolo Luže - pátek nebo sobota v lednu, únoru nebo březnu (jedna akce) 

b) v době konání těchto tradičních slavností: 
- Výstava vín – sobota týden před Velikonocemi 
- Vrbecká dědina – sobota – první polovina června 
- Žehnání vín – 27. prosince 
- Půlnoční mše svatá – 24. prosince 

 

3) Doba nočního klidu se vymezuje od 24.00 do 06.00 hodin, a to v následujících případech: 

a) v době konání letního kina v měsících červnu, červenci, srpnu a září (celkem nejvýše 
čtyři filmová představení) 

b) o Velikonoční neděli a pondělí 
c) v době konání těchto tradičních slavností: 

- Čarodějnický rej – přelom měsíců duben a květen 
- Dětský den – přelom května a června 
- Dětské hodky nebo Hodky – sobota, září, týden po Tradičních krojovaných hodech 
- Dýňový podvečer – září 
- VŘSR – Velké říjnové setkání rodin – druhá polovina října 

 

4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 
3 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce 
minimálně 5 dnů před datem konání.  

 

Čl. 4 
Účinnost 

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

 

 

 

 

Tomáš Bílek – Místostarosta 

 

František Polášek - Starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 


