
MĚSTYS JEDOVNICE 

 
Zastupitelstvo městyse Jedovnice  

 
 

Obecně závazná vyhláška 
č. 3/2021, 

o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při 
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

 

 

Zastupitelstvo městyse Jedovnice vydává přijetím usnesení č. 17/9 na svém 17. zasedání 
konaném dne 22. 6. 2021 v souladu s ustanovením § 10 a § 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: 
 
 

Čl. 1 
Předmět 

 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.  

 
 
 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin.  
 
 
 

Čl. 3 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu  

vymezena dobou kratší  
 

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodin, a to v následujících 
případech: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna 
b) v době konání Jedovnických hodů v jednom víkendu v noci z pátku na sobotu 

a ze soboty na neděli na přelomu měsíce června a července  
c) v noci z pátku na sobotu třetí víkend v měsíci květnu z důvodu konání tradičního Dne 

Jedovnic  
d) v noci z poslední soboty v měsíci srpnu na neděli z důvodu konání tradičního hudebního 

festivalu Olšofest   
 



2) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odst. 1 písm. b), této obecně 
závazné vyhlášky, bude zveřejněna Úřadem městyse Jedovnice na úřední desce 
minimálně 5 dnů před datem konání. 

 

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se: 

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, ze dne 20.3.2018 

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška 

městyse Jedovnice č. 1/2018 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž 

je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, ze dne 10. 3. 2020 

- Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška 

městyse Jedovnice č. 1/2018 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o nočním klidu, 

kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 

kratší, ze dne 20. 4. 2020.  

 
 
 

Čl. 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

 

 

        Ing. Jaroslav Šíbl v. r.                                               Ing. Mgr. Jan Fránek v. r. 
    starosta městyse Jedovnice                                   místostarosta městyse Jedovnice 
 
 
 

 

 

 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. 7. 2021            
Sejmuto z úřední desky dne:        


