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OBECNĚ ZÁVAZNÁ 

VYHLÁŠKA 

č. 01/2022 
 

o stanovení kratší doby nočního klidu 

Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém zasedání dne 29.06.2022 
usnesením č. 10/21Z/2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 7, zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon. 

 
 

Článek 2 
Doba nočního klidu 

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

 
 

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

dobou kratší 

Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 

kratší: 
 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu vymezena 

dobou od 2 hodin do 6 hodin. 

b) v době konání akce Kinematograf bratří Čadíků konané v areálu kempu 

na koupališti v noci z 11. na 12. července, z 12. na 13. července, z 13. 

na 14. července a z 14. na 15. července roku 2022 

je doba nočního klidu vymezena dobou od 24 hodin do 6 hodin. 



 

 

c) v době konání minifestu Explose konané na parcele č. 2126/1, trvalý travní 

porost, v k. ú. Nové Město pod Smrkem v noci z 16. na 17. července roku 2022 

je doba nočního klidu vymezena dobou od 2 hodin do 6 hodin. 

d) v době konání akce Letní diskotéka – DJ MAZZY konané v areálu kempu 

na koupališti v noci z 23. července na 24. července roku 2022 

je doba nočního klidu vymezena dobou od 24 hodin do 6 hodin. 

e) v době konání akce Cover Power konané v areálu kempu na koupališti v noci 

z 5. na 6. srpna roku 2022 

je doba nočního klidu vymezena dobou od 24 hodin do 6 hodin 

f) v době konání divadelního představení Hledám milence, zn. Spěchá konané 

v areálu kempu na koupališti v noci z 14. na 15. srpna roku 2022 

je doba nočního klidu vymezena dobou od 24 hodin do 6 hodin. 

g) v době konání akce Country večer se skupinou Odpadlíci konané v areálu 

kempu na koupališti v noci ze 3. na 4. září roku 2022 

je doba nočního klidu vymezena dobou od 24 hodin do 6 hodin. 

 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení kratší doby nočního 
klidu ze dne 14.05.2020. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.07.2022.  
 

 
L. S. 

 
 
  v. r. v. r. 
……………………………….. ………………………………… 

       Ing. Miroslav Kratochvíl 

                 starosta 

Jaromír Pelant 

místostarosta 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 30.06.2022   
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:    
 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.  


