
 

  

Město Úvaly 
Zastupitelstvo města 

  

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 

o nočním klidu 

 

Zastupitelstvo města Úvaly se dne 25.6.2020 usnesením č. Z- 65/2020 usneslo vydat na základě 

ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a v souladu s ustanovením § 

10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

(2) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé (22:00) do šesté (06:00) hodiny1). 

 

 

Čl. 2 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena  

dobou kratší nebo žádnou 

 

 

(1) Doba nočního klidu v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav Silvestra a Nového 

roku nemusí být dodržována. 

 

(2) Doba nočního klidu se vymezuje od půl jedné (00:30) do šesté (06:00) hodiny: 

a)  z důvodu promítání letního kina v noci z 25.června na 26.června 2020, v noci z 2.července 

na 3.července 2020, v noci z 9.července na 10.července 2020, v noci z 16.července na 

17.července 2020, v noci z 23.července na 24.července 2020, v noci z 30.července na 

31.července 2020, v noci z 6.srpna na 7.srpna 2020, v noci z 13.srpna na 14.srpna 2020,  

v noci z 20.srpna 2020 na 21.srpna 2020, v noci z 27.srpna na 28.srpna 2020  

b)  z důvodu konání akce DOGFRISBEE ZÁVODY v noci z 25.července na 26.července 2020 

c)  z důvodu konání akce Ukončení sezóny TJ Sokol Úvaly v noci ze 4.září na 5.září 2020 

 

(3) Doba nočního klidu se vymezuje od druhé  (02:00) do šesté (06:00) hodiny:  

                                                 
1) § 5 odstavec 6 zák. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 



a)  z důvodu konání akce Street party na Skeříkově v noci z 29.srpna na 30.srpna 2020 

b)  z důvodu konání akce Koncert skupiny Divokej Bill  v noci z 4.září na 5.září 2020 

c)  z důvodu konání akce Koncert skupiny Divokej Bill  v noci z 5.září na 6.září 2020 

 

 

Čl. 3 

Zrušující ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 3/2020, o nočním klidu, ze dne 14. května 2020.  

 

 

 

Čl. 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

 

 

 Ing. Alexis Kimbembe v.r.                   Mgr. Petr Borecký v.r. 

         místostarosta                 starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.6.2020 

Sejmuto z úřední desky dne:  16.7.2020 

 

 


