
Obecně závazná vyhláška  

města Slavkov u Brna č. 1/2021 

o nočním klidu 

 

 
ve znění OZV č. 2/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu 
 

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na svém zasedání dne 29.03.2021 usneslo vydat na základě § 5 

odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 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 (dále jen „vyhláška“): 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než 

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

stanoví zákon, nebo při 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 době konání těchto společenských akcí:  

 

- v nocích ze dne 09.06.2021 na 10.06.2021, ze dne 10.06.2021 na 11.06.2021 z důvodu konání akce Ara 

Malikian a Carlos Marino – koncerty, 

- v noci ze dne 12.06.2021 na 13.06.2021 z důvodu konání akce Pohádkoland, 

- v noci ze dne 14.08.2021 na 15.08.2021 z důvodu konání akce Napoleonské hry, 

- v nocích ze dne 19.08.2021 na 20.08.2021, ze dne 20.08.2021 na 21.08.2021, ze dne 21.08.2021 na 

22.08.2021 z důvodu konání představení Noc na Karlštejně a 4 tenoři, 

                                                           
1) Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se 

rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo 
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 
dodržována.“ 



- v noci ze dne 24.08.2021 na 25.08.2021 z důvodu konání akce David Garrett – koncert, 

- v noci ze dne 11.09.2021 na 12.09.2021 z důvodu konání akce Festival živých soch, 

- v noci ze dne 04.12.2021 na 05.12.2021 z důvodu konání Vzpomínkové akce, 

- v nocích ze dne 02.08.2021 na 03.08.2021, ze dne 03.08.2021 na 04.08.2021, ze dne 04.08.2021 na 

05.08.2021, ze dne 05.08.2021 na 06.08.2021, ze dne 06.08.2021 na 07.08.2021, ze dne 07.08.2021 na 

08.08.2021, ze dne 08.08.2021 na 09.08.2021 z důvodu konání akce Letní filmový festival. 

 

  

b)  od 02.00 do 06.00 hodin, a to v době konání těchto společenských akcí:  

 

- v noci ze dne 05.06.2021 na 06.06.2021 z důvodu konání akce TOPFEST. CZ.  

 

 

c) od 01.00 do 06.00 hodin, a to v době konání těchto společenských akcí: 
 
- v noci ze dne 30.07.2021 na 31.07.2021 z důvodu konání akce 3. letní sportovní noc. 

 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 1/2020 o nočním klidu, se ruší.  

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

 

 

Bc. Michal Boudný v.r.      Ing. Marie Jedličková v.r.                                                          

starosta                                                                             místostarostka     

   

 


