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v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Anotace
Na základě požadavků o rozšíření výčtu výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou než je doba stanovená zákonem č. 200/1990,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je ke schválení předkládán návrh obecně
závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu.

Příloha č. 1

Důvodová zpráva
Odbor správních a vnitřních věcí Městského úřadu Tišnov předkládá v příloze návrh obecně závazné
vyhlášky města Tišnova č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č.
1/2016, o nočním klidu (dále jen „vyhláška č. 3/2017“). Novelizační vyhláška byla vytvořena na
základě požadavků o rozšíření výčtu výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou, než je doba stanovená zákonem č. 200/1990, o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a z toho důvodu je tak Zastupitelstvu města Tišnova ke schválení předkládán
připravený návrh (viz příloha č. 2).
Navrhovanou vyhláškou č. 3/2017 dochází k rozšíření výjimky pro konání tradičních Svatováclavských
hodů, a to i na noc ze soboty na neděli, a dále byly do příslušných ustanovení obecně závazné
vyhlášky města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu (dále jen „vyhláška č. 1/2016“), nově začleněny i
akce Festiválek u Palce a akce Hudbou pro UNICEF. Pro názornost je v příloze č. 3 uvedeno i srovnání
původního znění čl. 3 vyhlášky č. 1/2016, o nočním klidu, k jehož novelizaci dochází, a
konsolidovaného znění tohoto článku ve znění předkládané vyhlášky č. 3/2017.
Požadované rozšíření odchylek od zákonem definované doby nočního klidu bylo provedeno za
současného zachování podmínek, za nichž tak může obec v obecně závazné vyhlášce činit. Jedná se
v prvé řadě o podmínku výjimečnosti vyžadovanou ustanovením § 47 odst. 6 zákona o přestupcích
(jde tedy o ojedinělé případy, u nichž celoobecní zájem na konání akcí převažuje nad zájmem
jednotlivců na zachování nočního klidu) a dále o podmínku předvídatelnosti, kdy jsou výjimečné
případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena odlišně, ve vyhlášce vymezeny dostatečně určitě
na to, aby lidé žijící ve městě Tišnově mohli s konáním akcí předem počítat.
Závěr
Rada města Tišnova projednala návrh vyhlášky na své schůzi č. 11/2017 konané dne 26.04.2017 a
přijala usnesení, kterým doporučila Zastupitelstvu města Tišnova vyhlášku v předkládané podobě
schválit.

Příloha č. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 3/2017,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 3/2017 dne 15.05.2017 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
(1) V článku 3 odst. 1 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu
(dále jen „vyhláška č. 1/2016“), se dosavadní text zrušuje a nahrazuje následujícím textem:
„c) v době konání tradičních Svatováclavských hodů v noci z pátku na sobotu a ze soboty na
neděli.“
(2) V článku 3 odst. 2 vyhlášky č. 1/2016 se dosavadní text zrušuje a nahrazuje následujícím textem:
„(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin v následujících případech:
a) v noci z 3. 6. 2017 na 4. 6. 2017 z důvodu konání akce Hudbou pro UNICEF,
b) v noci z 22. 7. 2017 na 23. 7. 2017 z důvodu konání akce Festiválek u Palce,
c) v noci z 2. 12. 2017 na 3. 12. 2017 z důvodu konání akce Rozsvěcování vánočního
stromu a sv. Barborka v Jamném.“

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.

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

....................................................................
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Příloha č. 3
Původní znění článku 3 obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu:

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.

Konsolidované znění článku 3 obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2016, o nočním klidu, ve
znění obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2017:

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 a ze soboty na
neděli.
(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin v následujících případech:
a) v noci z 3. 6. 2017 na 4. 6. 2017 z důvodu konání akce Hudbou pro UNICEF,
b) v noci z 22. 7. 2017 na 23. 7. 2017 z důvodu konání akce Festiválek u Palce,
c) 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.

