
































Obecnĩ závazná vyhláška  
mĩsta Slavkov u Brna č. 10/2017 

 
o nočním klidu 

 
Zastupitelstvo mĩsta Slavkov u Brna se na svém zasedání dne 11.12.2017 usneslo vydat na základĩ § 5 
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o nĩkterých pşestupcích, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zşízení), ve znĩní pozdĩjších pşedpisű, tuto obecnĩ závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Vyhláška stanovuje výjimečné pşípady, pşi nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než 
stanoví zákon, nebo pşi 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 pşípadű, pşi nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než 

stanoví zákon, nebo pşi nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 
 

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována: 
 

- v noci z 31. prosince na 1. ledna 

 

2) Doba nočního klidu se vymezuje: 

a)  od 00.00 do 06.00 hodin, a to v dobĩ konání tĩchto společenských akcí:  

- GULACH OPEN AUSTERLITZ  

- Letní filmový festival 

- Svatourbanské hody 

- Napoleonské hry 

- Vzpomínkové akce 

- Dny Slavkova 

 

                                                           
1
 Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o nEkterých pUestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba 

od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec m]že obecnE závaznou vyhláškou stanovit výjimečné pUípady, zejména slavnosti nebo 
obdobné společenské nebo rodinné akce, pUi nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo pUi nichž nemusí být 
doba nočního klidu dodržována.“ 



b)  od 02.00 do 06.00 hodin, a to v dobĩ konání tĩchto společenských akcí:  

- TOPFEST. CZ 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku bude zveşejnĩna 
mĩstem Slavkov u Brna na úşední desce minimálnĩ 5 dnű pşed datem jejich konání. 

 

Čl. 4 
Závĩrečná ustanovení 

 
1) Obecnĩ závazná vyhláška mĩsta Slavkov u Brna č. 4/2016 o nočním klidu, obecnĩ závazná vyhláška 
mĩsta Slavkov u Brna č. 1/2017, kterou se mĩní a doplŐuje obecnĩ závazná vyhláška č. 4/2016 o nočním 
klidu, obecnĩ závazná vyhláška mĩsta Slavkov u Brna č. 5/2017, kterou se mĩní a doplŐuje obecnĩ 
závazná vyhláška č. 4/2016 o nočním klidu, a obecnĩ závazná vyhláška mĩsta Slavkov u Brna č. 6/2017, 
kterou se mĩní a doplŐuje obecnĩ závazná vyhláška č. 4/2016 o nočním klidu, se ruší.  

 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2017.  

 

Ing. Marie Jedličková v.r.                                                                         Bc. Michal Boudný v.r. 
        1. místostarostka                                                                                          starosta 



Naşízení mĩsta Slavkov u Brna č. 11/2017, 

kterým se zakazuje reklama šíşená na veşejnĩ pşístupných místech mimo provozovnu 

Rada mĩsta Slavkov u Brna se na své 111. schűzi dne 19.12.2017 usnesla vydat na základĩ § 2 odst. 1 písm. 
d) a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zmĩnĩ a doplnĩní zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znĩní pozdĩjších pşedpisű, ve znĩní pozdĩjších 
pşedpisű, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zşízení), ve znĩní pozdĩjších pşedpisű, toto naşízení: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Na území památkové zóny mĩsta Slavkov u Brna vymezeném v Pşíloze č. 1 tohoto naşízení se na 
veşejnĩ pşístupných místech mimo provozovnu1) zakazuje reklama šíşená komunikačními médii 
uvedenými v čl. 3 tohoto naşízení s výjimkou reklamních nebo propagačních zaşízení zşízených podle 
zvláštního právního pşedpisu.2) 

2.  Na informační a reklamní zaşízení o celkové ploše vĩtší než 0,6 m2, o jejichž umístĩní rozhoduje 
pşíslušný stavební úşad, se toto naşízení nevztahuje.3)  

3. Veşejnĩ pşístupným místem mimo provozovnu (dále jen „veşejnĩ pşístupné místo“) se pro účely tohoto 
naşízení rozumí prostor pşístupný každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru.  

4. Reklamou se rozumí oznámení, pşedvedení či jiná prezentace šíşené zejména komunikačními médii, 
mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotşeby nebo prodeje zboží, výstavby, 
pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazkű, podporu poskytování 
služeb, propagaci ochranné známky, pokud zákon nestanoví jinak.4)  

 

Čl. 2 

Doba zákazu reklamy 

Reklama dle odst. 1 tohoto naşízení je zakázána od 0:00 do 24:00 hodin.  

Čl. 3 

Komunikační média, kterými nesmí být šíşena reklama 

Komunikačními médii, kterými nesmí být dle tohoto naşízení šíşena reklama na veşejnĩ pşístupných 
místech, jsou: 

a) plakáty, kromĩ tĩch, které jsou umístĩny na vyhrazených plakátovacích plochách mĩsta Slavkov u Brna 

                                                              
1)

 § 17 odst. 1 ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヴヵヵっヱΓΓヱ SHくが ﾗ ┥ｷ┗ﾐﾗゲデWﾐゲﾆYﾏ ヮﾗSﾐｷﾆ=ﾐｹ ふ┥ｷ┗ﾐﾗゲデWﾐゲﾆ┠ ┣=ﾆﾗﾐぶが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└.  
2)

 Z=ﾆﾗﾐ Lく ヱΒンっヲヰヰヶ SHくが ﾗ ┎┣Wﾏﾐｹﾏ ヮﾉ=ﾐﾗ┗=ﾐｹ ; ゲデ;┗WHﾐｹﾏ ギ=S┌ ふゲデ;┗WHﾐｹ zákon)が ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└.  
ン)

 よ ΑΓ ﾗSゲデく ヲ ヮｹゲﾏく ;ぶ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱΒンっヲヰヰヶ SHくが ﾗ ┎┣Wﾏﾐｹﾏ ヮﾉ=ﾐﾗ┗=ﾐｹ ; ゲデ;┗WHﾐｹﾏ ギ=S┌ ふゲデ;┗WHﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐぶが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ 
ヮギWSヮｷゲ└く 
ヴ)

 § 1 odst. 2 ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヴヰっヱΓΓヵ SHくが ﾗ ヴWｪ┌ﾉ;Iｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ; ﾗ ┣ﾏ[ﾐ[ ; Sﾗヮﾉﾐ[ﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヴヶΒっヱΓΓヱ SHくが ﾗ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾗ┗=ﾐｹ 
ヴﾗ┣ｴﾉ;ゲﾗ┗Yｴﾗ ; デWﾉW┗ｷ┣ﾐｹｴﾗ ┗┞ゲｹﾉ=ﾐｹが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└.  



b) reklamní zaşízení typu tzv. „áčka“ a ostatní reklamní zaşízení a konstrukce postavená nebo opşená na 

veşejnĩ pşístupném místĩ  

c) dopravní prostşedky umístĩné na veşejnĩ pşístupném místĩ za účelem šíşení reklamy 

d) svĩtelná reklamní blikající a trubicová zaşízení  

e) nosiče na vystavování reklamního zboží umístĩné na fasádu nebo prűčelí domu, které zasahují do 
veşejnĩ pşístupného místa.  

 

Čl. 4 

Akce, na které se zákaz šíşení reklamy nevztahuje 

Zákaz šíşení reklamy se nevztahuje na: 

a) jednodenní charitativní akce 

b) akce poşádané, spolupoşádané nebo oficiálnĩ podporované mĩstem Slavkov u Brna nebo jím zşízenou 
pşíspĩvkovou organizací 

c) akce poşádané na základĩ smlouvy uzavşené mezi poşadatelem a mĩstem Slavkov u Brna 

d) shromáždĩní a mítinky konané podle jiného právního pşedpisu5). 

 

Čl. 5 

Závĩrečná ustanovení 

1. Porušení tohoto naşízení se postihuje podle jiného právního pşedpisu.6) 

2. Nedílnou součástí tohoto naşízení je jeho Pşíloha č. 1.  

3. Toto naşízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.   

 

 

 

Ing. Marie Jedličková v.r.                                                                      Bc. Michal Boudný v.r. 
1. místostarostka mĩsta                                                                            starosta mĩsta 

 

 

                                                              
ヵ)

 N;ヮギく z=ﾆﾗﾐ Lく ΒヴっヱΓΓヰ SHくが ﾗ ヮヴ=┗┌ ゲｴヴﾗﾏ;┥Tﾗ┗;Iｹﾏが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└く  
ヶ)

 N;ヮギく ┣=ﾆﾗﾐ Lく ヲヵヰっヲヰヱヶ SHくが ﾗ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ヮギWゲデ┌ヮﾆ┞ ; ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾐｷIｴが ┣=ﾆﾗﾐ Lく ヲヵヱっヲヰヱヶ SHくが ﾗ ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ ヮギWゲデ┌ヮIｹIｴが 
┣=ﾆﾗﾐ Lく ヴヰっヱΓΓヵ SHくが ﾗ ヴWｪ┌ﾉ;Iｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ; ﾗ ┣ﾏ[ﾐ[ ; Sﾗヮﾉﾐ[ﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヴヶΒっヱΓΓヱ SHくが ﾗ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾗ┗=ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾉ;ゲﾗ┗Yｴﾗ ; 
デWﾉW┗ｷ┣ﾐｹｴﾗ ┗┞ゲｹﾉ=ﾐｹが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└く  




