
 
 

Obec Troubsko 

Zastupitelstvo obce Troubsko 

Obecně závazná vyhláška obce Troubsko č. 1/2020, 

 

o nočním klidu 

 

Zastupitelstvo obce Troubsko se na svém zasedání dne 18. 8. 2020 usnesením č. 3/13Z/2020 

usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 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, 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 do šesté hodiny.1 

 

Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 

 

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu 

konání oslav příchodu nového roku. 

 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech: 

a) v noci ze dne konání tradiční akce „Ostatková zábava“ na den následující konané jednu 

noc z úterý na středu (úterý před Popeleční středou) 

b) v noci ze dne konání tradiční akce „Pálení čarodějnic“ na den následující konané jednu 

noc z 30. dubna na 1. května  

c) v noci ze dne konání tradiční akce „Předhodová zábava“ na den následující konané jednu 

noc z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli (týden před Svatodušní nedělí – květen, 

červen) 

d) v noci ze dne konání tradičních „Svatodušních slavností“ na den následující konaných 

jeden víkend v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli nebo ze soboty na neděli a 

z neděle na pondělí (7 týdnů po Velikonoční neděli) 

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



e) v noci ze dne konání tradiční akce „Letní fotbalová noc“ na den následující konané jednu 

noc z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli (konec června) 

f) v noci ze dne konání tradiční akce „Pololetní noc“ na den následující konané jednu noc 

z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli (přelom červenec - srpen) 

g) v noci ze dne konání tradiční akce „Staré hody“ na den následující konané jednu noc       

ze soboty na neděli (nejbližší sobota ke svátku Nanebevzetí Panny Marie, tj. 15. srpen) 

h) v noci z pátku 11. 9. 2020 na sobotu 12. 9. 2020 a v noci ze soboty 12. 9. 2020 na neděli 

13. 9. 2020 konání akce „Podskalák Troubsko 40 let“ 

i) v noci ze dne konání tradiční akce „Štěpánská zábava“ na den následující konané jednu 

noc ze dne 26. prosince 

j) v noci ze dne konání tradičních akcí „Společenského plesu“, „Folklorního plesu“             

a „Sportovního plesu“ na den následující konané jednu noc z pátku na sobotu nebo ze 

soboty na neděli v měsíci lednu a únoru 

 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 tohoto článku obecně 

závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů  

před datem konání.  

 

Čl. 4 

Účinnost 

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,           

o nočním klidu, vydaná dne 26. 9. 2018. 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

        

...................................................    ............................................. 

       Vítězslav Volánek                                        Mgr. Markéta Bobčíková 

          místostarosta       starostka 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne: 


