
O B E C   P A T O K R Y J E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, 
 

o výjimečném zkrácení doby nočního klidu 
 

Zastupitelstvo obce Patokryje se na svém zasedání dne 31. srpna 2016 usneslo vydat 

na základě § 47 odst. 3 (od 1. 10. 2016 odst. 6) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů a na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“): 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou 

velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, 

upravují zvláštní zákony.1) 

2) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.2) 

3) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zmírnění některých zákazů ve výjimečných 

případech, a to zkrácením doby nočního klidu ve výjimečných případech. 

 

Článek 2 

Zkrácení doby nočního klidu 

 

Doba nočního klidu se zkracuje  

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna na dobu od 2:00 do 6:00 hodin, a to na území celé 

obce;3) 

b) v noci z druhé a třetí soboty na druhou a třetí neděli v měsíci srpnu na dobu od 24:00 

do 6:00 hodin, a to pouze na louce (hřišti) mezi požární nádraží, jezerem a potokem 

Srpina.4) 

 

Článek 3 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

.......................................... ............................................... 

Josef Kopřiva 

místostarosta 

Karel Řehák 

starosta 
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 9. 2016 
 

Sejmuto z úřední desky dne: 23. 9. 2016 

                                                 
1) např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
2) § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Přestupku se 

dopustí ten, kdo poruší noční klid.); § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.) (znění po 1. 10. 2016) 
3) Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu nového roku 
4) např. konání tradiční nadregionální kulturně-sportovní akce (neckyády) „Patokryjská vlna“ s účastí občanů 

obce i dalších návštěvníků z okolních obcí 


