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M Ě S T O   P R O S E Č 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, 

 
o nočním klidu 

 

 

Zastupitelstvo města Proseč se na svém zasedání dne 12. 12. 2016 usnesením č. 5/2016 

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 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Předmět  

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. 

 

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
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 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší nebo žádnou 

 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje: 

a) dne 21. ledna 2017 z důvodu konání Paseckého plesu v Sokolovně, 

 dne 4. února 2017 z důvodu konání Hasičského plesu v Miřetíně. 

 dne 4. února 2017 z důvodu konání Skautského plesu v Sokolovně, 

 dne 10. února 2017 z důvodu konání Evangelického plesu v Sokolovně, 

 dne 18. února 2017 z důvodu konání Hasičského plesu v Sokolovně, 

 dne 3. června 2017 z důvodu konání akce Cyklo Maštale na náměstí,  

 dne 1. července 2017 z důvodu konání taneční zábavy v Rychtářových sadech, 

 dne 8. července 2017 z důvodu konání taneční zábavy v Rychtářových sadech 

 dne 14. července 2017 z důvodu konání taneční zábavy v Rychtářových sadech, 

 dne 21. července 2017 z důvodu konání taneční zábavy v Rychtářových sadech, 

 dne 29. července 2017 z důvodu konání festivalu Šumsadu v Rychtářových sadech, 

 dne 4. srpna 2017 z důvodu konání taneční zábavy v Rychtářových sadech; 

b) v noci z 31. prosince na 1. ledna; 

c) v době konání těchto tradičních slavností: 

 Pálení čarodějnic v noci z 30. dubna na 1. května, 

 Masopust v Záboří dne 25. února 2017; 

d) v době promítání letního kina v měsících červen, červenec a srpen; 

e) o Velikonočním pondělí; 

f) svatby a oslavy ohlášené městskému úřadu minimálně 15 dní před konáním; 

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné 

vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem 

konání. 

 

Čl. 4 
Účinnost vyhlášky 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017 z důvodu naléhavého 

obecného zájmu. 
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……...............................      ……...............................         

      Miloslav Hurych               Bc. Jan Macháček 

    místostarosta města              starosta města 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


