
Město Milevsko 

Obecně závazná vyhláška města Milevska 

č. 1/2018 

o nočním klidu  

 

Zastupitelstvo města Milevska se na svém zasedání dne 20.06.2018 usnesením č. 363/18 

usneslo vydat na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Vymezení nočního klidu 

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin
1
. V této době je každý povinen 

zachovat klid a omezit hlučné projevy. 

 

Čl. 2 

Výjimky 

 

Stanovují se tyto výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší: 

 

(1) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku se nevymezuje žádná doba nočního klidu 

(2) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou  

od 23:00 hodin do 06:00 hodin 

(3) v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v době konání akcí „Milevské posvícení“  

a „Milevské pivní slavnosti“ je doba nočního klidu vymezena dobou  

od 01:00 hodin do 06:00 hodin 

(4) v noci z úterka na středu a v noci ze čtvrtka na pátek v době konání akce „Milevské 

kulturní léto“ je doba nočního klidu vymezena dobou od 22:30 hodin do 06:00 hodin 

(5) v noci ze soboty na neděli v době konání akce „Mejdan pro faunu“ je doba nočního klidu 

vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin 

 

Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu. 

 

Čl. 4 

Účinnost 

 

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

 

 

 

 

……………………………………..   ……………………………………. 

Mgr. Martin Třeštík v. r.     Ing. Ivan Radosta v. r. 

místostarosta města        starosta města 

                                                 
1
 § 5 odst. 6  zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 


