
Město Kroměříž 

Zastupitelstvo města Kroměříže 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽE, 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních 
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o nočním klidu 

 

Zastupitelstvo města Kroměříž se na svém zasedání dne 9. 2. 2023 usnesením č. 
ZMK/23/3/13 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b), ustanovení § 10 písm. d), 
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. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Změna vyhlášky 
 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 
a o nočním klidu ve znění Obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 6/2022, kterou se 
doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku a o nočním klidu, se mění takto:  
 
Příloha Obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 1/2022, o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku a o nočním klidu včetně nadpisu zní: 
 
„Příloha k obecně závazné vyhlášce města Kroměříže č. 1/2022 
 
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna.  
 

2) Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší: 
 
a) v místní části Vážany v noci ze dne 25. 2. 2023 na den 26. 2. 2023 při konání akce 

„Pochování basy“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 
b) v místní části Zlámanka v noci ze dne 22. 4. 2023 na den 23. 4. 2023 při konání akce 

„Hodová zábava “ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 
c) v noci ze dne 22. 4. 2023 na den 23. 4. 2023 při konání akce „Franz Josef Kaiser Noční 

běh Kroměříž“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 23.00 hodin do 6.00 hodin, 
d) v noci ze dne 13. 5. 2023 na den 14. 5. 2023 při konání akce „Křest alba kapely DNESKA 

NE“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 
e) v noci ze dne 18. 5. 2023 na den 19. 5. 2023 při konání akce „Divadelní festival Ludmily 

Cápkové“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 



f) v noci ze dne 19. 5. 2023 na den 20. 5. 2023 a v noci ze dne 20. 5. 2023 na den 21. 5. 
2023 při konání akcí „Divadelní festival Ludmily Cápkové“ a „FESTIVAL STUDIO 
KROMĚŘÍŽ“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

g) v noci ze dne 27. 5. 2023 na den 28. 5. 2023 při konání akce „Republikové finále Dětské 
Porty“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 23.00 hodin do 6.00 hodin, 

h) v noci ze dne 3. 6. 2023 na den 4. 6. 2023 při konání akce „Vybarvený běh“ se doba 
nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

i) v noci ze dne 16. 6. 2023 na den 17. 6. 2023, v noci ze dne 17. 6. 2023 na den 18. 6. 2023 
a v noci ze dne 18. 6. 2023 na den 19. 6. 2023 při konání akce „Kultura pod hvězdami“ 
se doba nočního klidu vymezuje dobou od 23.00 hodin do 6.00 hodin, 

j) v noci ze dne 30. 6. 2023 na den 1. 7. 2023 při konání akce „JenomPísničkyTour 
Kryštof“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 23.00 hodin do 6.00 hodin, 

k) v noci z úterý na středu a ze středy na čtvrtek při promítání kina pod širým nebem na 
nádvoří Klubu Starý pivovar v měsíci červenci od 4. 7. 2023 do 27. 7. 2023 se doba 
nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

l) v noci ze dne 1. 7. 2023 na den 2. 7. 2023 při konání akce „Minifesťák na Výstavišti“ 
se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

m) v noci ze dne 14. 7. 2023 na den 15. 7. 2023 při konání akce „Léto na nádvoří“ se doba 
nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

n) v noci ze dne 28. 7. 2023 na den 29. 7. 2023 při konání akce „koncert hudební skupiny 
Polygon“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

o) v noci z úterý na středu a ze středy na čtvrtek při promítání kina pod širým nebem na 
nádvoří Klubu Starý pivovar v měsíci srpnu od 8. 8. 2023 do 31. 8. 2023 se doba 
nočního klidu vymezuje dobou od 23.00 hodin do 6.00 hodin, 

p) v noci ze dne 4. 8. 2023 na den 5. 8. 2023 při konání akcí „Léto na nádvoří“ a 
„Veteránem nejen Kroměřížskem 2023“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 
00.00 hodin do 6.00 hodin, 

q) v noci ze dne 11. 8. 2023 na den 12. 8. 2023 při konání akce „HORTUS MAGICUS“ se 
doba nočního klidu vymezuje dobou od 23.00 hodin do 6.00 hodin, 

r) v noci ze dne 12. 8. 2023 na den 13. 8. 2023 při konání akce „HORTUS MAGICUS“ se 
doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

s) v noci ze dne 18. 8. 2023 na den 19. 8. 2023 při konání akcí „Dožínky Zlínského kraje“ 
a „Strašidlo cantervillské“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 
6.00 hodin, 

t) v noci ze dne 19. 8. 2023 na den 20. 8. 2023 při konání akce „Dožínky Zlínského kraje“ 
se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

u) v noci ze dne 26. 8. 2023 na den 27. 8. 2023 při konání akcí „Kroměřížské pivní 
slavnosti“ a „Mezinárodní festival vojenských hudeb“ se doba nočního klidu 
vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

v) v noci ze dne 9. 9. 2023 na den 10. 9. 2023 při konání akce „Svatováclavské slavnosti 
2023“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin. 

Čl. 2 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 

vyhlášení. 
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   Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA , v. r.          Mgr. Tomáš Opatrný v. r. 

              místostarosta          starosta 


