
 

 

 

Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 30 dne 20.06.2018 OVV301801Z 

 

 

 Obecně závazná vyhláška města Milevska o nočním klidu 

 

Právní rámec: § 5 zákona č. 251/2016 Sb., některých přestupcích a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů          

 

Předkladatel:     Ing. Ivan Radosta, starosta města…………………………………..  

 

Zpracovatel: JUDr. Jana Čunátová, 12.06.2018 ……………………………….. 

 Jan Krlín, 12.06.2018 …………………………………………….. 

Vztah k rozpočtu: bez dopadu na rozpočet města Milevska 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

vydává Obecně závaznou vyhlášku města Milevska č. …/2018 o nočním klidu. 

2. Důvodová zpráva 

Město Milevsko má v současné době v platnosti obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016  

o nočním klidu.  Dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích se dobou nočního klidu 

rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou 

stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba 

nočního klidu dodržována.    

Na den 14.07.2018 od 13:00 hodin je avizována akce pro veřejnost s názvem „Mejdan pro 

faunu“, která se uskuteční v parku Bažantnice v Milevsku s plánovaným ukončením  

programu dne 15.07.2018 v 01:00 hodin. Park je ve vlastnictví Královské kanonie 

premonstrátů na Strahově, na základě nájemní smlouvy ze dne 03.05.2016 je dočasně užíván 

městem Milevskem. Dle článku VI. bodu 8 nájemní smlouvy je nájemce povinen zabezpečit, 

aby konání kulturních akcí na předmětu nájmu bylo ukončeno nejpozději do 23:00 hodin, po 

čtyři dny v roce pak do 01:00 hodin následujícího dne. Pokud by byl tento časový limit 

překročen, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty. 

Pořádání kulturních a jiných akcí v parku Bažantnice je možné jen se souhlasem města 

Milevska vydaným prostřednictvím příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko. Dle 

vyjádření ředitele Domu kultury Milevsko je v prodlouženém časovém limitu  

(tj. do 01:00 hodin) v Bažantnici pořádána pouze akce „Milevské posvícení“ - 2 dny.  

Akce “Mejdan pro faunu“ proběhla již v minulém roce. Na základě oznámení Městské policie 

Milevsko docházelo k rušení nočního klidu, neboť hudební produkce pokračovala  

i po 22:00 hodině. Z výše uvedeného je Zastupitelstvu města Milevska předložen návrh na 
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vydání obecně závazné vyhlášky, kterou bude rozšířen okruh výjimek, kdy je doba nočního 

klidu stanovena dobou kratší.   
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