
Město Kroměříž 

Zastupitelstvo města Kroměříže 

 

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 15. 4. 2021 usnesením č. 
XVI. 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. 6 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 
 
 

Čl. 1 
Předmět 

 
Předmětem této vyhlášky je stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku a stanovení výjimečných případů, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního 
klidu dodržována. 
 
 

Čl. 2 

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků 

 
Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték 
(dále také jen „akce“) konané na území města Kroměříže lze provozovat po 22.00 hod. 
za podmínky, že jejich provozem nebude narušen noční klid, mimo případy stanovené 
v příloze této vyhlášky. 

 



Čl. 3 
Oznamovací povinnost 

 
(1) Pořadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Členové 
pořadatelské služby jsou povinni být po celou dobu průběhu akce viditelně označeni. 

(2) Pořadatel je povinen akci oznámit nejméně 30 kalendářních dnů před jejím 
konáním Městskému úřadu Kroměříž, odboru Útvar tajemníka. 

(3) V oznámení je povinen uvést: 
 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu 
bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem 
právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo, IČO a označení osoby, která 
za tuto právnickou osobu jedná, 

 
b) označení druhu akce (opakujících se akcí), její název, dobu a místo konání 

včetně údaje o jejím počátku a ukončení,  
 

c) předpokládaný počet účastníků této akce, 
 

d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení, 
 

e) údaje o osobě pověřené pořadatelem akce k osobní spolupráci s orgány 
veřejné moci, pokud pořadatel akce tuto osobu určí, 

 
f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má 

akce konat, 
 

g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce, a způsob tohoto úklidu, jde-li o 
místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených akcí, zejména 
jedná-li se o veřejné prostranství, 

 
h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při 

pořádání akce, 
 

i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany,  
 

j) způsob zajištění bezpečnosti a zdraví lidí. 
 
 

    (4) Ke splnění oznamovací povinnosti je možno použít formulář, který je k dispozici na 
webu města Kroměříže nebo na podatelně Městského úřadu Kroměříž. 

 
(5) K oznámení je pořadatel povinen doložit: 
 

a) souhlas osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce 
konat, není-li jím sám pořadatel, 
 

b) schématický situační nákres místa konání akce. 
 

 



Čl. 4 
Povinnosti pořadatele 

 
(1) Pořadatel je povinen zabezpečit, aby akce probíhala v souladu se skutečnostmi 
uvedenými v oznámení. Toto oznámení, včetně příslušných souhlasů, je pořadatel 
povinen předložit na požádání strážníka Městské policie Kroměříž (dále jen „strážník“), 
a to po celou dobu trvání akce. 

 
(2) Dojde-li v průběhu akce k porušení povinností stanovených touto vyhláškou, je 
pořadatel povinen uposlechnout výzvy strážníka a okamžitě zjednat nápravu. 
 
(3) 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, po dohodě s odborem služeb Městského 
úřadu Kroměříž lze sjednat i jinou dobu, nejpozději však do 24 hodin.  
 
 

Čl. 5 
Doba nočního klidu 

 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1 

 
 

Čl. 6 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 
 

(1) Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při 
nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, jsou stanoveny v příloze této 
vyhlášky. 
 
(2) Žádost o doplnění přílohy této vyhlášky je třeba doručit Městskému úřadu Kroměříž, 
odboru Útvar tajemníka alespoň 4 měsíce přede dnem konáním akce, při níž má být 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší, s uvedením tohoto kratšího vymezení a 
odůvodněním, přičemž je možno použít formulář, který je k dispozici na webu města 
Kroměříže nebo na podatelně Městského úřadu Kroměříž. V případě pozdějšího 
doručení žádosti nelze zajistit její včasné projednání v orgánech města. 
 
 

Čl. 7 
Informace o konání akcí 

 
(1) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v bodu 2) písm. a), k) l), 
m) a n) přílohy této vyhlášky bude zveřejněna Městským úřadem Kroměříž na úřední 
desce minimálně 5 pracovních dnů před datem konání. 
 
(2) Povinnosti pořadatele dle čl. 3 a čl. 4 této vyhlášky se vztahují také na akce 
uvedené v příloze této vyhlášky, a to akce vymezené konkrétním datem i akce 
konkrétním datem nevymezené. U akcí v příloze této vyhlášky konkrétním datem 
nevymezených je nezbytné, aby pořadatel toto datum sdělil ve lhůtě stanovené v čl. 3 
odst. 2 této vyhlášky. 

                                                 
1 § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



Čl. 8 
Zrušovací ustanovení 

 
Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2020 o nočním klidu ze dne 20. 2. 
2020, obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 8/2020, kterou se doplňuje 
obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 1/2020, o nočním klidu ze dne 10. 9. 
2020 a obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2017 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 ze dne 23. 3. 2017 se zrušují. 
 
 

Čl. 9 
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: 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

 



Příloha k obecně závazné vyhlášce města Kroměříže č. 1/2021 
 

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována: 
- v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku. 
 

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

a) v noci ze dne 1. 5. 2021 na den 2. 5. 2021, nebo ze dne 27. 9. 2021 na den 28. 9. 
2021 při konání akce „Největší zábava na Moravě“ se doba nočního klidu 
vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

b) v noci ze dne 22. 5. 2021 na den 23. 5. 2021 při konání akce „Rock in Kroměříž“ 
se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

c) v noci ze dne 5. 6. 2021 na den 6. 6. 2021 při konání akce „Vybarvený běh“ se 
doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

d) v noci ze dne 26. 6. 2021 na den 27. 6. 2021 při konání akce „Revival fest“ se 
doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

e) v noci ze dne 20. 8. 2021 na den 21. 8. 2021 a v noci ze dne 21. 8. 2021 na den 
22. 8. 2021 při konání akce „Dožínky Zlínského kraje“ se doba nočního klidu 
vymezuje dobou 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

f) v noci ze dne 26. 8. 2021 na den 27. 8. 2021 při konání akce „Divadelní festival 
Ludmily Cápkové“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 
6.00 hodin, 

g) v noci ze dne 27. 8. 2021 na den 28. 8. 2021 a v noci ze dne 28. 8. 2021 na den 
29. 8. 2021 při konání akce „Divadelní festival Ludmily Cápkové“ se doba 
nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

h) v noci ze dne 3. 9. 2021 na den 4. 9. 2021 a v noci ze dne 4. 9. 2021 na den 5. 9. 
2021 při konání akce „Dětská Porta“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 
00.00 hodin do 6.00 hodin, 

i) v noci ze dne 11. 9. 2021 na den 12. 9. 2021 při konání akce „Svatováclavské 
slavnosti“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin, 

j) v noci ze dne 1. 10. 2021 na den 2. 10. 2021 při konání akce „Malej Burger 
Festival 2021“ se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 
hodin, 

k) v noci ze dne konání oslav k výročí města Kroměříž a místních částí na den 
následující se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 hodin; 
v případě konání těchto oslav v některé z místních částí, platí takto vymezená 
doba nočního klidu pouze pro tuto místní část, 

l) v noci ze dne konání tradičních akcí pálení čarodějnic, kácení máje a hodů na 
den následující se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00.00 hodin do 6.00 
hodin; v případě konání těchto oslav v některé z místních částí, platí takto 
vymezená doba nočního klidu pouze pro tuto místní část, 

m) v noci ze dne promítání kina pod širým nebem na nádvoří Klubu Starý pivovar 
na den následující v měsíci červenci, se doba nočního klidu vymezuje dobou od 
00.00 hodin do 6.00 hodin, 

n) v noci ze dne promítání kina pod širým nebem na nádvoří Klubu Starý pivovar 
na den následující v měsíci srpnu, se doba nočního klidu vymezuje dobou od 
23.00 hodin do 6.00 hodin. 


