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Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 2/2020 

o nočním klidu 

 

Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 11. dubna 2019 usnesením č. 
29/IV/19 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. d) a ust. § 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, 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 při nichž nemusí být doba nočního klidu 
dodržována. 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 

 

Čl. 3 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 

kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 
 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje: 

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

          v noci z 30. dubna na 1. května 

          o Velikonoční neděli a pondělí. 

 

            b) v době konání těchto tradičních akcí: 

        Agrotec Petronas Syntium rally Hustopeče – (2 dny a 2 noci v červnu) 

                Myslivecká zábava – (1 noc - přelom července a srpna) 

        Hustopečské hody – (3 dny a 3 noci v srpnu) 

        Ovčí bál - (první pátek v září)  

        Burčákové slavnosti - (čtvrtek, pátek a sobota první říjnový víkend) 

        Svatomartinské slavnosti - (l1 den a noc v listopadu) 

  

2) Doba nočního klidu je vymezena kratší dobou a to od třetí hodiny v noci, v době konání 
těchto akcí: 

a) Tradiční plesy a taneční zábavy – vždy 1 noc v době od Nového roku do Velikonoc 
a to konkrétně: 



Country bál 
Krojový ples 
Ples Gymnázia T.G. Masaryka 
Ples SOŠ a SOU 
Rybářská zábava 
Městský bál 
Farní karneval 
Farní ples 
Vinařský ples 
 
b) Letní kino – 7 nocí v průběhu července a srpna 
  
c) Divadelní festival pod širým nebem – 6x noc v průběhu července a srpna 
 
d) Hafo fest – 1 noc v dubnu nebo červnu 
     
e) Slavnosti vítání léta – 1 noc v dubnu nebo červnu 
 
f) Festival alternativní muziky Dokud ještě žijem – 1 noc v únoru 
 
g) Letní hudební večer – 3x večer v červenci a srpnu 
 

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

Čl. 4 
Zrušovací ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 
6/2019 o nočním klidu. 

 
Čl. 5 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

…......…........…...................…….                                         …………….……...........………… 
Bořivoj Švásta                                                                       PaedDr. Hana Potměšilová 
místostarosta                                                                         starostka                             
 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne: 

 
 


