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OBEC DOBROČKOVICE 
 
 

Obecně závazná vyhláška 
 obce Dobročkovice  

 
 

č. 1/2017, 
 
 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
 
 
 

     Zastupitelstvo obce Dobročkovice se na svém zasedání dne 16.2.2017 usnesením 
č.6/2017 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a), b) a d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška“): 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. K zajištění ochrany veřejného pořádku na území obce Dobročkovice se vymezují 

činnosti, které jsou způsobilé narušit veřejný pořádek v obci nebo jsou v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

2. Těmito činnostmi dle odst.1) této vyhlášky jsou: 
a) rušení nočního klidu, 
b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení, 
c) pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, 

zejména tanečních zábav a diskoték v podobě živé i reprodukované hudby. 
 

Čl. 2 
Omezení činnosti 

 
1. Noční klid je dobou od 22,00 hodin do 06,00 hodin. V této době je každý povinen 

zachovávat klid a omezit hlučné projevy. 
2. O nedělích platí úplný zákaz používání těchto strojů, přístrojů a zařízení, které 

způsobují nadměrný hluk.   
3. Organizátoři veřejnosti přístupných společenských a sportovních akcí konaných na 

venkovních prostranstvích jsou povinni tyto akce ukončit do 22,00 hodin. 
 

Čl. 3 
Výjimky 

 
1. Z ust. čl. 2 odst. 2) a 3) této vyhlášky může Zastupitelstvo obce Dobročkovice udělit 

výjimku konkrétní osobě na určité časové období nebo na pořádání určité akce. 
2. V případě pořádání veřejnosti přístupné společenské nebo sportovní akce musí být 

žádost o výjimku podána minimálně 30 dnů před termínem konání akce. 
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3. Žádost o výjimku musí obsahovat: 
a) identifikaci osoby zodpovědné za zajištění pořádku, 
b) označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce, 
c) počet členů pořadatelské služby, případně jakým způsobem bude zajištěn 

pořádek na akci. 
4. Žádosti o výjimku se podávají na adresu: Obecní úřad Dobročkovice, Dobročkovice 

92, 683 33 Nesovice. Pro řízení o povolení výjimky platí správní řád. 
5. Při udělení výjimky může Zastupitelstvo obce Dobročkovice k pořádání akce 

stanovit závazné podmínky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 
Udělenou výjimku může Zastupitelstvo obce Dobročkovice v průběhu jejího trvání 
odejmout, narušuje-li činnost v době nočního klidu veřejný pořádek. 

 
Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 
 

     Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2016 o ochraně nočního klidu a 
regulaci hlučných činnosti ze dne 27.9.2016. 
 

Čl. 5 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti 
dnem 20.2.2017. 

 
 
 
 
 
 
 

             …...........................................                           ............................................... 
                    Karla Tynklová  Josef Pištělák 

     místostarostka starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 17.2.2017. 
 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 
 
 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 


