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Město Holešov 
Zastupitelstvo města Holešova 

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2018, 

o nočním klidu 

Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 26. února 2018 usnesením  
č. 12/1/ZM/2018 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 § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 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 nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu 
dodržována. 

 
Čl. 2 

Doba nočního klidu 
 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1 

 

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

kratší nebo při nichž nemusí být dodržována 
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu 
konání oslav příchodu nového roku. 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech: 

a) v noci ze dne kulturní akce festival Holešovská regata, konané jeden víkend v noci 
z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v první polovině června, 

b) v době konání kulturní akce – Festivalu židovské kultury, která se koná na přelomu 
července a srpna od úterka do sobotního večera, v jehož rámci se konají obvykle 
tři večerní kulturní akce, 

c) v době konání sportovní akce: ČS Bikemaraton Drásal – konané jeden víkend v noci 
z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v první polovině července;  

d) v době konání kulturní akce Letní škola barokní hudby, v jejímž rámci se konají 
obvykle tři večerní koncerty na náměstí, v nádvoří zámku a v holešovských kostelech, 
a to polovině srpna,   

e) v noci ze dne konání sportovní akce HolešovMAN konané jeden víkend v noci ze 
soboty na neděli v druhé polovině července;  

                                                 
1
 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou 

nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné 
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního 
klidu dodržována“ 
 



2 

 

3) Omezení doby nočního klidu dle předchozího odstavce platí na níže uvedených 
ulicích a veřejných prostranstvích: 

a) náměstí Dr. E. Beneše 
b) náměstí Svobody 
c) Příční ulice  
d) Smetanovy sady 
e) náměstí sv. Anny 
f) náměstí F. X. Richtera 
g) Partyzánská 
h) Střelnice 
i) zámecký park 

 

4) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 6:00 hodin též v následujících 
případech: 

a) v době konání tradiční slavnosti: hody v místní části Količín, konané jeden víkend  
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v září, 

b) v době konání tradiční slavnosti: hody v místní části Dobrotice, konané jeden 
víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli na přelomu června  
a července, 

c) v době konání tradiční slavnosti: hody v místní části Tučapy, konané jeden víkend  
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli na přelomu června a července; 

d) v době konání tradiční slavnosti: Všetulská pouť v místní části Všetuly, konané 
jeden víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci říjnu; 

v případě konání tradičních slavností se vymezení doby nočního klidu dle první věty 
tohoto odstavce vztahuje pouze na příslušné katastrální území místní části.   

5) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 2 a 4 této obecně 
závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů 
před datem konání.  

 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení  

 
1) Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky pozbývá účinnosti obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu ze dne 26. června 2017.  

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

V Holešově 26.02.2018 

 

 

 

Mgr. Rudolf Seifert v. r.     Bc. Jaroslav Chmelař v. r. 

      starosta města          místostarosta města 


