
 

MĚSTO RYCHVALD 
 

Návrh Obecně závazná vyhláška města Rychvald č. 1/2019 

o nočním klidu  

 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 04. 12. 2019 usnesením č. 9/16 
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 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 hodiny do šesté hodiny. 

 

 

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

kratší nebo při nichž nemusí být dodržována 
 

1) V době konání níže uvedených akcí se doba nočního klidu vymezuje od třetí hodiny 
do šesté hodiny pro noc ze dne konání akce na další den: 

- Městský ples (1 noc na přelomu ledna a února) 

- Myslivecký ples (1 noc, únor)     

- Sportovní ples (2 noci únor) 

- Chovatelský ples (1 noc únor) 

- Sokolský ples (1 noc únor) 

- Pochování basy (1 noc březen) 

- Jarní ples (1 noc březen)  

- Letní slavnosti (1 den a 1 noc červenec) 

- Noční turnaj (2 noci na přelomu července a srpna) 

- Rychvaldské rybí slavnosti (1 den a 1 noc říjen) 

- Vinobraní (1 den a 1 noc říjen) 

- Montérkový bál (1 den a 1 noc listopad) 

 

2) V noci z 31. prosince na 1. ledna se nemusí doba nočního klidu dodržovat.   

 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1. tohoto článku obecně 
závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů 
před datem konání  



 
Čl. 4  

Přechodná a zrušovací ustanovení 

 
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Rychvald č. 
1/2018 o nočním klidu ze dne 13. 12. 2018. 
 

Čl. 5 
Účinnost  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení 
 

 

        

        

      Ing. Pavel Staněk v.r.                                                             Milan Starostka,v.r.                  
        místostarosta                       starosta   
   
 

 

       Václav Pavlík, v.r. 
       místostarosta 
 
 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.12.2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 19.12.2019 

 


