
OBEC DOUBRAVA

Obecně závazná vyhláška obce Doubrava

č. 2/2016, o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 15. zasedání konaném dne 12. 12. 2016 
usnesením č. 247/15/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b) a d), 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., 
o 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 žádnou než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hod. do 06:00 hod.1

2) V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy (reprodukované či 
živé).

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

kratší nebo žádnou

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání tradičních slavností: Doubravské slavnosti, Vánoční jarmark;
c) v době konání tradičních akcí: Myslivecký ples, Ples PZKO, Hasičský ples, Ples 

Baníku OKD Doubrava, Velikonoční zábava – SDH Doubrava, Country zábava –
Western Club Black & Brown, V rytmu orchestrů a dalších překvapení – Naše 
Doubrava, Cimbálovka „Na Hranicích“, Dětské radovánky – SRPŠ, Letní turnaj 
v kopané a nohejbalu – Baník OKD Doubrava, Zábava SRPŠ, (vše konané 1x 
ročně).

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b), c) této 
obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 
5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2017.

…………………………….                                     ……………………………    
     Mgr. Dáša Murycová                                                                 Mgr. Pavel Krsek
     místostarostka obce   starosta obce

                                                
1

podle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. 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 žádnou.“




