
 

Město Velké Pavlovice 
    Zastupitelstvo města Velké Pavlovice 
     

 

Obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice  

č. 3/2020 o nočním klidu 
 

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice se na svém zasedání dne 17. prosince 2020 

usnesením č. 6b/14Z/2020 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. d) a ust. § 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. 

 

 

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 nevymezuje: 

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

   b) v noci z 30. dubna na 1. května 

   c) v noci z Velikonoční neděle na Velikonoční pondělí. 

 

 

2) Doba nočního klidu je vymezena kratší dobou, a to od třetí do šesté hodiny, v době konání 

těchto akcí: 

 

a) Tradiční plesy a taneční zábavy – vždy 1 noc v době od Nového roku do Velikonoc                                     

a to konkrétně: 

   1.  Krojovaný ples 

   2.  Myslivecký ples 

   3.  Společenský ples města Velké Pavlovice 



   4.  Společenský ples Modrých hor 

   5.  Ples Gymnázia 

   6.  Šibřinky 

   7.  Ostatky – masopust 

 

b) Apríles – (1 noc v dubnu)      

 

c) Velkopavlovické meruňkobraní a Víno v oranžovém (první sobota v červenci – noc ze 

soboty na neděli) 

 

d) Zahrávky hodů (1 noc ze soboty na neděli v červenci) 

 

e) Noční soutěž v požárním útoku (1 noc ze soboty na neděli v červenci) 

 

f) Country večer pod rozhlednou (1 noc ze soboty na neděli v červenci) 

 

g) Krojované hody – (1 noc z neděle na pondělí, 1 noc z pondělí na úterý a 1 noc z úterý na 

středu v měsíci srpnu) 

 

h) Krojované hodky – (1 noc ze soboty na neděli v srpnu) 

 

ch)Vinohraní ve Viniu – (1 noc ze soboty na neděli v srpnu) 

 

i) Velkopavlovické vinobraní - (noc z pátku na sobotu a noc ze soboty na neděli v září) 

 

j) Rockové vánoce – (1 noc v prosinci) 

 

 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených čl. 3, odst. 2 písm. a) až j) této 

obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední 

desce minimálně 5 dnů před datem konání. 

 

 

Čl. 4 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

 

…......…........…...................…….                                            …………….……...........………… 

             Petr Hasil                                                                                     Jiří Otřel 

           Místostarosta                 starosta 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:   Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  

 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:   Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 


