
Obecnĩ závazná vyhláška  
mĩsta Slavkov u Brna č. 1/2018, 

 
kterou se mĩní obecnĩ závazná vyhláška č. 10/2017 o nočním klidu 

 
Zastupitelstvo mĩsta Slavkov u Brna se na svém zasedání dne 26.03.2018 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 

 

Obecnĩ závazná vyhláška č. 10/2017 o nočním klidu se mĩní a doplŐuje takto: 
 

 

1) Čl. 3 odst. 2) se nahrazuje a novĩ zní: 
 

 

„2) Doba nočního klidu se vymezuje: 
  
a)  od 00.00 do 06.00 hodin, a to v dobĩ konání tĩchto společenských akcí:  

- v noci ze dne 01.06.2018 na den 02.06.2018 z dűvodu konání akce Dny Slavkova 

- v nocích ve dnech 29.07.2018 až 05.08.2018 z dűvodu konání akce Letní filmový festival 

- GULACH OPEN AUSTERLITZ  

- Svatourbanské hody 

- Napoleonské hry 

- Vzpomínkové akce 

 

b)  od 01.00 do 06.00 hodin, a to v dobĩ konání tĩchto společenských akcí:  

- v noci ze dne 22.06.2018 na den 23.06.2018 z dűvodu konání akce Karibská noc 

- v noci ze dne 29.09.2018 na den 30.09.2018 z dűvodu konání hudební produkce v areálu zámku Slavkov 

 

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

-v noci ze dne 09.06.2018 na den 10.06.2018 z dűvodu konání akce TOPFEST. CZ  

 

d) od 22.00 do 03.00 hodin, a to v dobĩ konání tĩchto společenských akcí: 

- v noci ze dne 29.06.2018 na den 30.06.2018 z dűvodu konání akce Veteranfest Slavkov“ 



2) Čl. 3 odst. 3) se nahrazuje a novĩ zní: 
 

„3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku, jejichž pşesné časové 
určení není uvedeno v této obecnĩ závazné vyhlášce, bude zveşejnĩna na úşední desce mĩsta minimálnĩ 5 
dnű pşed datem jejich konání.„  

 

Čl. 2 
 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.   

 

 

 

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

 



Obecnĩ závazná vyhláška  
mĩsta Slavkov u Brna č. 2/2018, 

 
kterou se mĩní obecnĩ závazná vyhláška č. 10/2017 o nočním klidu,  
ve znĩní obecnĩ závazné vyhlášky č. 1/2018 
 
Zastupitelstvo mĩsta Slavkov u Brna se na svém zasedání dne 28.05.2018 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 

 

Obecnĩ závazná vyhláška č. 10/2017 o nočním klidu se mĩní takto: 
 

 

V čl. 3 odst. 2) písm. a) se text „- v noci ze dne 01.06.2018 na den 02.06.2018 z dűvodu konání akce Dny 
Slavkova“   nahrazuje a novĩ zní „ – v nocích ze dne 01.06.2018 na den 02.06.2018 a ze dne 02.06.2018 na 
den 03.06. 2018 z dűvodu konání akce Dny Slavkova“ a text „- v nocích ve dnech 29.07.2018 až 
05.08.2018 z dűvodu konání akce Letní filmový festival“ nahrazuje a novĩ zní „ – v nocích ze dne 
29.07.2018 na den 30.07.2018, ze dne 30.07.2018 na den 31.07.2018, ze dne 31.07.2018 na den 01.08.2018,  
ze dne 01.08.2018 na den 02.08.2018, ze dne 02.08.2018 na den 03.08.2018, ze dne 03.08.2018 na den 
04.08.2018 a ze dne 04.08.2018 na den 05.08.2018 z dűvodu konání akce Letní filmový festival“.  
 

 

 

Čl. 2 
 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, a to z dűvodu naléhavého obecného zájmu na 
konání v této vyhlášce uvedených kulturních akcí celomĩstského významu, kdy kvűli operativnímu 
zajištĩní kulturního programu je noční klid zkrácen v situaci, kdy zájem na konání akcí do nočních hodin 
pşevažuje nad zájmem na zajištĩní nerušeného odpočinku obyvatel mĩsta v tĩchto dnech.  

 

 

 

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

 


