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Rada města projednala materiál dne 8. 9. 2020 a usnesením
č.R20/573 doporučila zastupitelstvu města schválit níže
uvedený návrh usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějším předpisů, vydává obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2020, O nočním klidu.

Důvodová zpráva
Předkládáme ke schválení znění nové vyhlášky města, kterou se upravuje délka nočního klidu ve
městě. Změnou prošla vyhláška jak z pohledu formálního, tak i obsahového.
Formálně musela být vyhláška upravena z důvodu aktualizace zákona. V obsahové stránce se jedná
především o provoz letního kina. Letní kino bude provozováno příspěvkovou organizací Kultura
Mimoň v letních měsících, ve vyhlášce jsou uvedeny tři dny v měsíci. Důležitou změnou je povinnost
zveřejnit alespoň pět dní před konáním akce tuto skutečnost na úřední desce města.
Ostatní akce zůstaly stejné a nic se nemění. Přidávání nových akcí do OZV je problematické, dle
sdělení dozorového orgánu Ministerstva vnitra, musí být akce označovány za výjimečné a musí
převažovat veřejný zájem o akci, nad nočním klidem. Při každé akci, kdy je výjimka udělena, se noční
klid zkracuje na území celého města, je tedy důležité výběru akcí věnovat zvýšenou pozornost a zvážit
její přednost před nočním klidem občanů.
Vyhláška prošla rozborem dozorového orgánu a v uvedeném znění nebyla shledána v rozporu se
zákonem.

Podepsal Matyáš Kabeš
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město Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň
Obecně závazná vyhláška města x/2020

o nočním klidu
Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 24. 9. 2020 usnesením č. Z20/xx
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, ve znění
pozdějších předpisů 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 doba nočního klidu dodržována
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
b) v noci ze dne konání tradiční akce Den města na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděli v měsíci červen
c) v noci ze dne konání tradiční akce Mimoňský míčový sedmiboj na den následující konané
jeden víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci červenci
d) v noci ze dne konání promítání mobilního letního kina na den následující konaných tři
víkendy v noci ze soboty na neděli v měsíci červnu, červenci a srpnu
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 tohoto článku obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů
před datem konání.

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“

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu ze
dne 23. 6. 2016.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis
.............................

Podpis
...................................

Jaroslava Bizoňová

Petr Král

místostarostka

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 23. 6. 201624. 9. 2020
usnesením č. Z16/90Z20/xx usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 3
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
§ 10 písm. d), § 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“): § 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:
Článek 1
Úvodní ustanoveníPředmět
Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 1)
vymezena dobou kratší. 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.
Článek 2
Stanovení kratší doby nočního kliduDoba nočního klidu
Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena
dobou kratší:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin.
b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku je doba nočního klidu
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin.
c) v době konání akce Den města, Masopust a Mimoňský míčový sedmiboj, je
doba nočního klidu vymezena v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli od
02.00 hodin do 06.00 hodin. Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté
druhé do šesté hodiny.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

1)

Podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se
rozumí doba od 22. do 6. hodiny.“
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“

1)
2)

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Mimoň č.
kratší doby nočního klidu ze dne 25. června 2015.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2016.

4/2015 o stanovení

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
b) v noci ze dne konání tradiční akce Den města na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděli v měsíci červen
c) v noci ze dne konání tradiční akce Mimoňský míčový sedmiboj na den následující konané
jeden víkend v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsíci červenci
d) v noci ze dne konání promítání mobilního letního kina na den následující konaných tři
víkendy v noci ze soboty na neděli v měsíci červnu, červenci a srpnu
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 tohoto článku obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů
před datem konání.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu ze
dne 23. 6. 2016.
Čl. 45
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
…………………………..
Ing. Stanislav Baloun
místostarosta

…………………………………..
František Kaiser
starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:
Podpis
.............................
Jaroslava Bizoňová
místostarostka

1)

Podpis
...................................
Petr Král
starosta

Podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se
rozumí doba od 22. do 6. hodiny.“
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“

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

1)

Podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se
rozumí doba od 22. do 6. hodiny.“
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“

