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Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, 
o vymezení doby nočního klidu 

 

Zastupitelstvo města Náchoda na svém zasedání dne 13. března 2017 usnesením  
č. V. a/ schválilo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Předmět 
 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon1, nebo žádnou. 

 
 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny1.  
 
 
 

Čl. 3 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

nebo žádnou 

1) Z důvodu konání tradičních akcí v Náchodě se v některých dnech doba nočního klidu 
vymezuje dobou kratší takto:  

a) dne 30. dubna z důvodu tradičního pálení čarodějnic se doba nočního klidu vymezuje  
od 01.00 do 06.00 hodin druhého dne, 

b) dne 7. května z důvodu konání Náchodského májování s ohňostrojem se doba nočního 
klidu vymezuje od 23.30 do 06.00 hodin druhého dne, 

c) jeden týden v květnu v době konání festivalu Náchodská Prima sezóna se doba nočního 
klidu vymezuje od 23.00 do 06.00 hodin, 

                                                           
1  § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 



d) jeden den v květnu z důvodu konání akce Den P … den plný piva nebo-li den otevřených 
dveří náchodského pivovaru se doba nočního klidu vymezuje od 00.00 do 06.00 hodin 
druhého dne, 

e) jednu sobotu na přelomu června a července z důvodu konání akce Začátek prázdnin se 
doba nočního klidu vymezuje od 01.00 do 06.00 hodin druhého dne, 

f) jeden den v červenci z důvodu konání Pivobraní se doba nočního klidu vymezuje  
od 02.00 do 06.00 hodin druhého dne, 

g) jeden den v červenci z důvodu konání festivalu Na Ostrovech se doba nočního klidu 
vymezuje od 00.00 do 06.00 hodin druhého dne, 

h) dva dny v srpnu (pátek a sobota) z důvodu konání Svatovavřinecké pouti se doba 
nočního klidu vymezuje od 0.00 do 06.00 hodin druhého dne, 

i) jeden den v září z důvodu konání Náchodských Kuronských slavností se doba nočního 
klidu vymezuje od 23.00 do 06.00 hodin, 

j) jeden den v září z důvodu konání akce Montacké vlny se doba nočního klidu vymezuje 
od 00.00 do 06.00 hodin druhého dne. 

 
2) V případě, kdy v odst. 1 písm. c) až j) není uveden konkrétní den (dny) konání akce, uveřejní 

město Náchod minimálně 7 dnů před počátkem konání akce přesné datum konání akce 
způsobem v místě obvyklým (na plakátovacích plochách, v Náchodském zpravodaji,  
na webových stránkách města Náchoda, apod.).   

 
3)  V noci z 31. prosince na 1. ledna se žádná doba nočního klidu nevymezuje. 
 

 
 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2017. 
 
 
 
 
…………………………..     ……………………. 

 Jan Birke      Ing. Pavla Maršíková 
  starosta            místostarostka 
 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne: 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 

 
 
 
 
 


