
Město Kroměříž 

Zastupitelstvo města Kroměříže 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA 
KROMĚŘÍŽE č. 3/2021, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
města Kroměříže č. 1/2021, 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 Kroměříže se na svém zasedání dne 17. 6. 2021 usnesením č. 
XXXI. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
 

Čl. 1 
Změna a doplnění vyhlášky 

 
Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2021, 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 a doplňuje takto: 
 
1. Článek 4 včetně nadpisu zní: 

 
 

„Čl. 4 
Povinnosti pořadatele 

V případě konání akce na veřejném prostranství je pořadatel povinen zabezpečit na 
vlastní náklady uvedení místa, kde se akce konala, do stavu způsobilého obecnému 
užívání ve lhůtě do 6 hodin od ukončení akce.“. 
 

 

2. V příloze se mění bod 2 písm. m), které nově zní: 



 
„m) v noci z pondělí na úterý a z úterý na středu při promítání kina pod širým nebem 
na nádvoří Klubu Starý pivovar v měsíci červenci, se doba nočního klidu vymezuje 
dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin,“ 
 
3.  V příloze se mění bod 2 písm. n), které nově zní: 
 
„n) v noci z pondělí na úterý a z úterý na středu při promítání kina pod širým nebem 
na nádvoří Klubu Starý pivovar v měsíci srpnu, se doba nočního klidu vymezuje 
dobou od 23.00 hodin do 6.00 hodin,“ 
 
4. V příloze se za bod 2 písm. n) vkládá nové písm. o), které zní: 

 
„o) v noci ze dne 5. 8. 2021 na den 6. 8. 2021 při konání akce LETNÍ KINO na Velkém 
náměstí se doba nočního klidu vymezuje dobou od 23.00 hodin do 6.00 hodin.“. 
 
 
 

Čl. 2 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Němec, v. r.                                               Mgr. Daniela Hebnarová, v. r. 
          starosta                                                                               místostarostka                               
  

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 6. 2021 

Sejmuto z úřední desky dne: 12. 7. 2021 

 


