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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.12.2016
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Zastupitelstvo města Tišnova
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu, dle přílohy č. ...
zápisu.
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Anotace
V reakci na novelu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, která
nabyla účinnosti dne 1. října 2016, je předkládán návrh vyhlášky o nočním klidu, v němž jsou
stanoveny výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou oproti zákonem vymezené době nočního klidu.

Příloha č. 1

Důvodová zpráva
Odbor správních a vnitřních věcí Městského úřadu Tišnov předkládá v příloze návrh obecně závazné
vyhlášky města Tišnova o nočním klidu (příloha č. 2). Tento návrh byl vypracován v souladu
s Metodickým materiálem Ministerstva vnitra k tvorbě obecně závazné vyhlášky o nočním klidu,
kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou, a to z důvodu novelizace ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), která byla provedena zákonem č.
204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016. Touto novelou došlo ke změně formy stanovování výjimek
z doby nočního klidu – od 01.10.2016 tak je možné výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou, stanovit pouze obecně závaznou vyhláškou (nikoliv též
rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky, jako tomu bylo před novelizací). Z toho
důvodu je ke schválení předkládán výše uvedený návrh, který obsahuje výčet případů, kdy je doba
nočního vymezena odlišně oproti obecné zákonné úpravě.
Dobou nočního klidu se ve smyslu zákona o přestupcích rozumí doba od 22:00 hod. do 06:00 hod.,
přičemž odchylky od zákonem definované doby nočního klidu, které si může obec v obecně závazné
vyhlášce určit, by měly splňovat dvě podmínky – v prvé řadě podmínku výjimečnosti vyžadovanou
ustanovením § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, kdy by se mělo jednat skutečně o ojedinělé případy,
u nichž celoobecní zájem na konání určité akce převažuje nad zájmem jednotlivců na zachování
nočního klidu, a dále podmínku předvídatelnosti, kdy tyto „výjimečné případy, kdy se doba nočního
klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je proto třeba vymezit natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli
počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat“1. Výčet konkrétních akcí, u nichž je
úprava doby nočního klidu navrhována pro Město Tišnov, jsou v souladu s výše uvedeným obsaženy
v čl. 3 předkládaného návrhu obecně závazné vyhlášky, přičemž za účelem jeho sestavení byla na
webových stránkách zveřejněna výzva organizátorům společenských akcí k oznámení v úvahu
připadajících akcí, následně bylo s organizátory komunikováno a finální seznam byl sestaven tak, aby
byly zachovány výše uvedené podmínky pro stanovení odchylek od zákonné doby nočního klidu.

Závěr
Rada města Tišnova projednala návrh vyhlášky na své schůzi č. 31/2016 konané dne 30.11.2016 a
přijala usnesení, kterým doporučila Zastupitelstvu města Tišnova vyhlášku schválit.
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viz Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ze dne 7. 6. 2016

Příloha č. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 1/2016,
o nočním klidu
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. …/2016 dne 12.12.2016 usnesením č. … usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Článek 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin následujícího dne.1

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou
(1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. 12. na 1. 1. každého roku,
b) v noci z 30. 4. na 1. 5. každého roku,
c) v době konání tradičních Svatováclavských hodů v noci z pátku na sobotu.
(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin v noci z 2. 12. 2017 na 3. 12. 2017
z důvodu konání akce Rozsvěcování vánočního stromu a sv. Barborka v Jamném.
(3) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v následujících případech:
a) v noci z 27. 5. 2017 na 28. 5. 2017 z důvodu konání akce Punkový festival: Do Poga Fest II.,
b) v noci z 24. 6. 2017 na 25. 6. 2017 z důvodu konání akce Den hudby,
c) v noci z 26. 8. 2017 na 27. 8. 2017 z důvodu konání akce Folk Metal Fest 5,
d) v noci z 28. 10. 2017 na 29. 10. 2017 z důvodu konání akce Starojamenský den.
(4) Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin v následujících případech:
a) v noci z 24. 6. 2017 na 25. 6. 2017 z důvodu konání akce Jamenská pouť,
b) v noci z 26. 8. 2017 na 27. 8. 2017 z důvodu konání akce Jamenský táborák.

1

§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

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

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

Ing. Václav Šikula
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova
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str. 2/2

