
 

 
Město Bechyně 

 

Obecně závazná vyhláška 

č. 1/2019 

o nočním klidu 

  
            Zastupitelstvo Města Bechyně na svém zasedání dne 18. září 2019 rozhodlo vydat, na základě 

ustan. § 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  ustan. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých  přestupcích 

ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 

Čl. 1 

Předmět 

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší.  

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

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

  

 

                                                                   Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů   

Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, jsou uvedeny v příloze 

této vyhlášky.   

                                                                          Čl. 4 

Informace o konání akce 

V případě akcí uvedených v čl. 3 této vyhlášky, u nichž není uvedena informace o konkrétním 

termínu jejího konání, bude informace o konkrétním termínu jejího konání zveřejněna  na 

webových stránkách města minimálně 5 dnů před datem jejího konání.  

 
                                                                         Čl. 5 

                                                                      Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. prosince 2019.  

 

 

…………………………………………………          ……………………………………………… 

                  Ing. Pavel Houdek                                                              Ing. Jiří Rejlek  

                          starosta                                                                          místostarosta  

 

 

 
1) Dle ustan. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých  přestupcích ve znění pozdějších předpisů „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.“  

 



Příloha  

obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o nočním klidu 
 

Výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší:   

 
a) V noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku (silvestrovské oslavy)  je doba nočního klidu 

vymezena dobou od 02:00 h do 06:00 h.  

b) V době konání akce Čarodějnice, která se koná vždy 30. dubna, je doba nočního klidu 

vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 01:00 h do 06:00 h.  

c) V době konání akce „Zahájení turistické sezony“, která se koná vždy o víkendu na přelomu 

května a června , je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den 

následující dobou od 00:00  h do 06:00 h. 

d) V době konání akce „Duhafest “, která se koná každoročně v Klášterní zahradě v měsíci 

červnu, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou 

od 02:00 h do 06:00 h. 

e) V době konání akce „Divadlo v trávě“, která se koná každoročně v Klášterní zahradě v měsíci 

červenci, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou 

od 00:00 h do 06:00 h. 

f)  V době konání akce „ Zářečská pouť“, která se koná každoročně v Zářečí v měsíci červnu,  

je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 02:00 

h do 06:00 h. 

g) V době konání doprovodné hudební produkce k akci „Koloběžková grand prix Bechyně“, 

která se koná každoročně poslední sobotu v měsíci červenci,  je doba nočního klidu vymezena 

v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 02:00 h do 06:00 h. 

h) V době konání doprovodné hudební produkce k akci „Keramické trhy“, která se koná 

každoročně poslední sobotu v měsíci červenci na náměstí T.G.Masaryka, je doba  nočního 

klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou  od 02:00 h do 06:00 h.  

i) V době konání akcí „Letní kino“ na náměstí T.G.Masaryka, které se konají v měsících 

červenci a srpnu, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den 

následující dobou od 00:00 h do 06:00 h. 

j) V době konání akce „Bechyňské doteky“, která se koná každoročně na náměstí 

T.G.Masaryka v měsíci srpnu, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na 

den následující dobou od 02:00 h do 06:00 h. 

k) V době konání akce „Rozloučení s prázdninami“, která se koná každoročně v Zářečí v 

měsíci srpnu, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující 

dobou od 02:00 h do 06:00 h. 

 
 


