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4/2018 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 22.3.2018  

o stanovení doby nočního klidu 
 

Zastupitelstvo města Český Krumlov se 
usneslo na svém zasedání dne 22.3.2018 
vydat, na základě ustanovení § 10 písm. 
d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
spojení s § 5, odst. 6, zák. č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 

Předmět a cíl 

(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření ta-
kového stavu, který umožní bezproblémo-
vé soužití občanů města Český Krumlov, 
bude chránit nejen veřejný zájem, ale i 
soukromé a rodinné právo, právo na po-
kojné bydlení a spánek s ohledem na prá-
vo na uspokojení kulturních a společen-
ských potřeb občanů a návštěvníků města 
Český Krumlov  

(2) Předmětem vyhlášky je stanovení 
výjimečných případů, při nichž je doba 
nočního klidu kratší než doba stanovená 
zákonným předpisem1) s cílem uspokojit 
veřejný zájem a práva uvedená v odstavci 
1 tohoto článku 

. 
Čl. 2 

Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 

dvacáté druhé do šesté hodiny. 1a) 

 

 

Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů, při 
nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší 

(1) Na území města se počátek doby noč-

ního klidu posouvá z dvacáté druhé 
hodiny na dvacátou čtvrtou hodinu 
v době: 
a)  v pátek, sobotu a dnech předchá-

zejícím dnu pracovního klidu2) 

v období od 15.6. do 15.9. každého 
roku, 

b)  konání akcí  
i. Slavnosti pětilisté růže, 
ii. Svatováclavské slavnosti, 
iii. Kouzelný Krumlov, 
iv. Mezinárodní hudební festi-

val Český Krumlov, 
c) Přesná doba trvání akcí uvedených 

v čl. 3, odst. 1), písm. b), bude zve-
řejněna na úřední desce minimálně 
10 dní před jejich zahájením. 

(2) Dne 31.12. každého roku se počátek 
doby nočního klidu posouvá z dvacáté 
druhé hodiny na první hodinu následu-
jícího dne. 

Čl. 4 

Dohled a sankce 

(1) Dohled nad dodržováním této obec-
ně závazné vyhlášky provádí Městská 
policie Český Krumlov. Pravomoci policie 
České republiky nejsou tímto dotčeny. 

(2) Porušení této obecně závazné vy-
hlášky bude postihováno podle zvláštního 
právního předpisu3). 

 

Čl. 5 

Platnost a zrušovací ustanovení 

(1)  Tato obecně závazná vyhláška nabý-
vá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího 
vyhlášení. 

(2)  Vydáním této vyhlášky se zcela zrušu-
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je Obecně závazná vyhláška města Český 
Krumlov č. 6/2013 o stanovení doby noč-
ního klidu. 

 
 

 
 
…………………………… 
Mgr. Dalibor Carda  
starosta města 
 
…………………………….. 
Ing. Josef Hermann 

           místostarosta města 
 

     

1 + 1a )  § 5, odst. 6, zákona č. 251/2016 Sb.,         
         o některých přestupcích 
 

2) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních   
    svátcích, o významných dnech a o dnech      
    pracovního klidu 
 

3 )   § 4, odst. 2, zákona č. 251/2016 Sb., o    
     některých přestupcích 

 

            
 

 


