
Město Modřice 

Zastupitelstvo města Modřice 

Obecně závazná vyhláška města Modřice 1/2017, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

a o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž 

je doba nočního klidu vymezena dobou kratší ve městě Modřice 

 

Zastupitelstvo města Modřice se na svém zasedání dne 6. března 2017 usneslo vydat na 

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejné pořádku a o nočním klidu, kterou se stanovují 

výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší ve městě Modřice 

(dále jen „vyhláška). 

Čl. 1 

Cíl a předmět vyhlášky 

1. Cílem vyhlášky je ochrana ústavně zaručeného práva na soukromí, rodinu a ve snaze 

zajistit veřejný pořádek a chránit dobré mravy, bezpečnost, zdraví a majetek obyvatel. 

2. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního 

klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon. 

 

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

1. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin.1 

2. V době nočního klidu je zakázáno provozovat veřejnosti přístupné sportovní a kulturní 

podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, jež narušují noční klid. 

3. Výjimky z ust. čl. 2 odst. 2 vyhlášky stanoví čl. 3  vyhlášky. 

 

Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena  

dobou kratší 

1. Doba nočního klidu se vymezuje od 3.00 h do 6.00 h při konání silvestrových a 

novoročních akcí z 31. 12. na 1. 1. 

2. Doba nočního klidu se vymezuje od 2.00 h do 6.00 h při konání tradičních akcí: 

a. Pálení čarodějnic konané na přelomu dubna a května 

                                                      
1 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



b. Ženáčské hody konané v květnu 

c. Modřický krýgl konaný v červenci 

d. Šermířský den konaný v červnu 

e. Fotbalový turnaj žáků o pohár starosty města konaný v srpnu 

f. Svatováclavské hody konané v září 

g. Koš martinských vín konaný v listopadu 

3. Přesný termín konání těchto akcí oznamuje Městský úřad s dostatečným předstihem na 

úřední desce.  

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017.  

2. Vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, a o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je 

doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou ve městě Modřice, která nabyla 

účinnosti dnem 31. 12. 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Josef Šiška v. r.  Ing. Hana Chybíková v. r.  

 starosta města místostarostka města 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Modřice dne: 9. 3. 2017 

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Modřice dne: 25. 3. 2017  

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 


