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Město Kroměříž 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA 
KROMĚŘÍŽ č. 2/2018 

o nočním klidu 

 
Zastupitelstvo města Kroměříže se na svém zasedání dne 28.6.2017 usnesením č. XX 
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 § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
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.1) 
 

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

dobou kratší nebo žádnou 
 

Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 
žádnou než stanoví zákon, jsou stanoveny v příloze této obecně závazné vyhlášky. 
 

Čl. 4 
Informace o konání akcí 

 
1) Informace o konkrétním termínu konání akcí, uvedených v příloze této obecně 
závazné vyhlášky, bude zveřejněna odborem kultury a cestovního ruchu Městského 
úřadu Kroměříž na úřední desce minimálně 5 pracovních dnů před datem konání. 
 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

1) § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
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2) Pořadatel akce oznámí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu 
Kroměříž nejméně 15 pracovních dnů před pořádáním akce konkrétní termín konání 
akce dle přílohy této obecně závazné vyhlášky. 
 

Čl. 6 
Zrušovací ustanovení 

 
Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.1/2017, o nočním klidu a obecně 
závazné vyhlášky města Kroměříž č. 6/2017, 7/2017, 7/2017, 8/2017 1/2018, kterými 
se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.1/2017, o nočním klidu, se 
zrušují. 
 

Čl. 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Němec                                                         PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 
          starosta                                                                               místostarosta                               
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 
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Příloha k Obecně závazné vyhlášce města Kroměříž č. 2/2018 

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována: 
- v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku 
 

2) Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší: 

a) v noci ze dne konání akce Historická slavnost na den následující je doba 
nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

b) v noci ze dne konání slavnosti „Hudba v zahradách a zámku“ na den 
následující je doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

c) v noci ze dne konání festivalu „Divadlení“ na den následující je doba nočního 
klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,. 

d) v noci ze dne konání slavnosti „Dožínky Zlínského kraje“ na den následující, 
konané v měsíci srpnu je doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 
hod,  

e) v noci ze dne konání festivalu „Mezinárodní festival vojenských hudeb“ na 
den následující  je doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

f) v noci ze dne konání akce „Hortus magicus“ na den následující je doba nočního 
klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

g) v termínu konání festivalu „Divadelní festival Ludmily Cápkové“ z nocí na dny 
následující je doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

h) v noci ze dne konání akce „Studentský majáles“ na den následující je doba 
nočního klidu vymezena dobou od 02.00 hod. do 6.00 hod,  

i) v noci ze dne konání akce „Vybarvený běh“ na den následující  je doba nočního 
klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod, 

j) v noci ze dne konání akce „Kromfest“ na den následující je doba nočního klidu 
vymezena dobou od 02.00 hod. do 6.00 hod,  

k) v noci ze dne konání akce „Folková sobota ve dvoře“ na den následující  je 
doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

l) v noci ze dne konání akce „Svatováclavské slavnosti“ na den následující je 
doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

m) v noci ze dne konání akce „Překonání gravitace“ na den následující  je doba 
nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod.,  

n) v noci ze dne konání akce „Revival fest“ na den následující je doba nočního 
klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

o) v noci ze dne konání akce „Největší zábava na Moravě“ na den následující je 
doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

p) v noci ze dne konání akce „Student fest“ na den následující je doba nočního 
klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod,  

q) v noci ze dne konání akce „Night trail run“ na den následující je doba nočního 
klidu vymezena dobou od 02.00 hod. do 6.00 hod,  
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r) v noci ze dne konání oslav k výročí města Kroměříž a místních částí na den 
následující je doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod ; 
v případě konání těchto oslav v některé z místních částí, platí kratší doba nočního klidu 
pouze pro tuto část., 

s) v noci ze dne konání tradičních akcí pálení čarodějnic, kácení máje  a 
tradičních hodů na den následující je doba nočního klidu vymezena dobou od 00.00 
hod. do 6.00 hod.; v případě konání těchto akcí v některé z místních částí, platí kratší 
doba nočního klidu pouze pro tuto část., 

t) v noci ze dne promítání kina pod širým nebem na den následující je doba 
nočního klidu vymezena dobou od 00.00 hod. do 6.00 hod. 

u) v místní části Těšnovice v noci ze dne 5.7.2018 na 6.7.2018 při konání akce 
„Rockfest Stará Masna“ je doba nočního klidu vymezena dobou od 01.30. hod. do 
6.00 hod. 

 

Informace o konkrétním termínu konání výše uvedených akcí bude zveřejněna 
postupem dle Čl. 4 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


