
Město Strakonice 
Zastupitelstvo města Strakonice 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 města Strakonice 
 č. 1/2022, 

 
o nočním klidu 

 
 

Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 11. 5. 2022 usnesením č. 
563/ZM/2022 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. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 
Čl. 1 

Předmět 
 
 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, 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 nemusí být doba nočního klidu 
dodržována nebo při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší  

 
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku 

b) v době konání tradičních slavností: pálení čarodějnic – konané obvykle poslední den 
v dubnu, Pivovarská pouť – konaná obvykle poslední víkend v červnu, oslavy založení města, 
Strakonický rockový fest – konaný obvykle první týden v září, Václavská pouť – konaná 
obvykle poslední víkend v září 

c) v době konání akce nadregionálního významu: Mezinárodní dudácký festival – konaný 
obvykle v posledním týdnu v srpnu sudého roku 

 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 00 hodin do 06 hodin, a to v následujících případech: 

                                                 
1 dle ustanovení § 5 odst. 7 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“ 
 



a) v noci ze dne konání akce na den následující, přičemž akce se koná jednu noc z pátku na 
sobotu nebo ze soboty na neděli takto: 

- Rockový koncert Ostrov – 20. 5. 2022 
- Skutečná liga – soutěž kapel – 28. 5. 2022 
- Trucksraz Strakonice – 3. – 5. 6. 2022 
- Mňága a Žďorp – 17. 6. 2022 
- No Name – 2. 7. 2022 
- Jamboree – 9. 7. 2022 
- DJ Basselicker – 15. 7. 2022 
- Rockový koncert Ostrov – 16. 7. 2022 
- Monkey Business – 22. 7. 2022 
- Taneční zábava Kocourovo Kartáč – 23. 7. 2022 
- Koncert Queenie – 29. 7. 2022 
- Taneční zábava Starý Psi – 13. 8. 2022 
- koncert Lucie – 2. 9. 2022 

b) promítání letního kina zpravidla v pátek nebo v sobotu v období od června do srpna 

 

Čl. 4 
Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 7/2016 o nočním klidu schválená 
usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 432/ZM/2016 dne 14. 12. 2016. 

 

Čl. 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po 
dni jejího vyhlášení. 
 

 
 
 

Mgr. Břetislav Hrdlička  
starosta v. r. 

 
 
 

Ing. Rudolf Oberfalcer  
místostarosta v. r.  

 
 
 
 
 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 5. 2022 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 5. 2022            


