
 
M Ě S T O   B U D Y N Ě   N A D   O H Ř Í 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, 
 

o výjimečném zkrácení doby nočního klidu 
 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří se na svém zasedání dne 18. června 2018 usneslo 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 § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou 

velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, 

upravují zvláštní zákony.
1)

 

2) Cílem této vyhlášky je zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech, a to 

zkrácením doby nočního klidu ve výjimečných případech s cílem udržení místních tradic 

a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy 

vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu. 

3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.
2)

 

 

Článek 2 

Zkrácení doby nočního klidu ve výjimečných případech 

 

Doba nočního klidu se zkracuje na území celého města
3)

: 

a) na dobu od 2:00 do 6:00 hodin v noci ze dne 31. 12. na den 1. 1;
4) 

 

b) na dobu od 2:00 do 6:00 hodin v noci ze dne 30. 4. na den 1. 5.;
5)

 

c) na dobu od 0:00 do 6:00 hodin v noci ze soboty předcházející poslednímu pracovnímu 

dni školního vyučování
6)

 na následující neděli;
7)

 

d) na dobu od 2:00 do 6:00 hodin v noci z druhé soboty v měsíci červenci na následující 

neděli;
8)

 

                                                
1) např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
2) § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

poruší noční klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Dobou nočního klidu se 

rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.) 
3) město si ověřilo, že dané aktivity mají citelný dopad na území celého města, a proto neomezilo zkrácení doby 

nočního klidu pouze na jeho část 
4) Silvestrovská noc spojená s rodinnými i společenskými oslavami příchodu nového roku 
5) Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená se společenskou akcí pálení čarodějnic, stavěním májek, 

oslavou Beltainu apod. 
6) § 2 odst. 1 a odst. 3 věta druhá vyhlášky č. 15/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších 

předpisů („Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června 

následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí. Připadne-li konec druhého 

pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.“) 
7) konání tradiční festivalové akce „Od koruny do pohádky – pohádkový hrad“ v prostorách areálu Budyňského 

hradu s vystoupením hudebních skupin 



e) na dobu od 2:00 do 6:00 hodin ve dvou po sobě následujících nocích, a to v noci 

z pátku na následující sobotu (která připadne na 3. srpna a v případě, že nepřipadne, 

bude první sobotou po 3. srpnu) a z takové soboty na následující neděli;
9)

 

f) na dobu od 0:00 do 6:00 hodin v noci ze soboty bezprostředně následující po sobotě 

uvedené v písm. e) na následující neděli;
10)

 

g) na dobu od 23:00 do 6:00 hodin v nocích z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli 

v měsících červnu až září, a to pouze v takových nocích, kdy se v prostorách areálu 

Budyňského hradu konají veřejnosti přístupná divadelní představení (např. muzikály) 

určená nejméně pro 200 osob (dále jen „divadelní představení“)
11)

, jejichž termín 

konání byl současně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Budyně nad Ohří 

nejméně po dobu 15 dnů přede dnem konání takových divadelních představení; toto 

výjimečné zkrácení doby nočního klidu platí nejvýše pro části 10
12)

 uvedených nocí 

v daném období příslušného roku; zveřejňování
13)

 termínu konání divadelních 

představení provádí Městský úřad Budyně nad Ohří, který vede i jejich evidenci 

pro příslušné období. 

h) na dobu od 00:00 do 6:00 v nocích ze soboty na neděli 24.5.2019, 7.6.2019, 

21.6.,13.9.2019 ve venkovních prostorách restaurace U Mlýna, kde vystoupí vždy 

několik rockových skupin. 

i) na dobu od 02:00 do 6:00 hodin z 11.5.2019 na 12.5.2019 v prostorách restaurace U 

mlýna na rodinou oslavu 

 

 

Článek 3 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

................................................. ................................................. 

Ing. Petr Medáček CSc., MBA 

starosta 

Ing. Petr Kindl 

místostarosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.3.2019 

Sejmuto z úřední desky dne:  27.3.2019 

                                                                                                                                                   
8) konání tradiční festivalové akce „Keltský kruh“ v prostorách areálu Budyňského hradu s vystoupením 

hudebních skupin (např. 13. 7. 2019)  
9) konání tradiční festivalové akce „Budyňský poutník“ v prostorách areálu Budyňského hradu s vystoupením 

hudebních skupin   
10) konání tradiční festivalové akce „Bitva Budyně“ (Bitva o Budyňský hrad) v prostorách areálu Budyňského 

hradu s vystoupením hudebních skupin 
11) např. divadelní představení v rámci nadregionální akce „Budyňského divadelního léta“ v prostorách areálu 

Budyňského hradu 
12) v roce 2019 se např. v rámci akce „Divadelní léto na vodním hradě Budyně nad Ohří“ předpokládají  noci 

z 28. 6. na 29. 6., z 19. 7. na 20.7., z 23. 8. na 24. 8., z 30. 8. na 31. 8., z 31. 8. na 1.9. 
13) Městský úřad Budyně nad Ohří před vyvěšením na úřední desce pouze ověří, zda je možné splnit podmínku 

doby vyvěšení, a podmínku přístupnosti (např. zda si veřejnost mohla zakoupit vstupenku) a existence 

skutečnosti, na které je vázáno zkrácení doby nočního klidu (zda se jedná o divadelní představení), jakož 

i možnosti konání divadelních představení (např. ověřením existence souhlasu vlastníka prostoru konání 

apod.); pokud není splněna jedna z podmínek, vyvěšení se neprovede; informaci o připravovaných divadelních 

představeních v daném kalendářním roce doručuje pořadatel divadelních představení na Městský úřad Budyně 

nad Ohří v dostatečném předstihu, zpravidla nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdyby už nebylo možné 

splnit lhůtu pro naplnění podmínky aplikace výjimečného zkrácení doby nočního klidu 

 


