
Obecně závazná vyhláška města Chrastavý č. 2/2014 

ze dne 1. září 2014, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se 

stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu 

nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, 

včetně omezení těchto činností. 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

(Ve znění OZV 2/2016,rozhodnutí ÚS ze dne 7. června 2016, OZV 4/2016, OZV 

2/2017, OZV 3/2018, OZV 3/2019 a OZV 1/2020) 

Zastupitelstvo města Chrastava se na svém zasedání dne 1.9.2014, usnesením č. 2014/04/XVI usneslo vydat 

dle ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 

10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorách a na veřejných 

prostranstvích1-* v zastavěném území2) města Chrastava (dále jen „město“), a to prostřednictvím 

přiměřeného omezení některých činností, které by mohly narušit veřejný pořádek. Dalším cílem je 

stanovení výjimečných případů, ve kterých lze zmírnit tvrdost zákonného stanovení jednotné doby nočního 

klidu. 

Čl. 2 
Stanovení kratší doby nočního klidu 

1. Doba nočního klidu je vymezena zvláštním právním předpisem od 22:00 hodin do 6:00 hodin2. 

2. Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší: 

a) v noci z 30. dubna na 1. května je doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 

06:00 hodin, 

b) v průběhu července a srpna v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli je doba 

nočního klidu vymezena dobou od 23:00 hodin do 6:00 hodin. 

c) v noci ze 4. na 5. července a v noci z 5. na 6. července je doba nočního klidu vymezena dobou 

od 23:00 hodin do 6:00 hodin. 

d) v noci z 31. prosince na 1. ledna doba nočního klidu není vymezena. 

                     
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 

ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, 
2) § 58 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
3) § 47 odst. 3 věta první zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu 

se rozumí doba od 22. do 6. hodiny“, 
4) § 101 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů „Rada obce je schopna se usnášet, je-li 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny všech jejích členů.“ 
5) §§1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu ve znění pozdějších předpisů 
6) zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§46 odst. 2) 
7) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 58 a násl.) 

 



e) v noci z prvního pátku v měsíci červnu na sobotu a následující noc ze soboty na neděli je doba 

nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin. 

f)  v noci z třetího pátku v červenci na sobotu a v noci z třetí soboty v červenci na neděli je 

výjimečně vymezena doba nočního klidu kratší a to dobou od 01:00 hodin do 6:00 hodin, 

g) v noci ze soboty na neděli o víkendu, na který připadne svátek Svatého Vavřince je výjimečně 

vymezena doba nočního klidu kratší a to dobou od 02:00 hodin do 6:00 hodin. Pokud svátek 

Svatého Vavřince připadne na pracovní den, přesouvá se tato kratší doba nočního klidu na noc 

ze soboty na neděli první následující víkend po svátku Svatého Vavřince. 

 

 

 3. Zastupitelstvo města může vydáním další obecně závazné vyhlášky stanovit další výjimečné případy, 

zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší nebo žádnou. 
 

ČI. 3 

Výčet činností, které by mohly narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci nebo být v 

rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku a omezení 

těchto činností 

1. Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. 

       Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích5) v době do 8:00 hodiny a po 12:00 

hodině veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk, např. sekaček na trávu, 

cirkulárek, motorových pil, motorových kos, křovinořezů a pod. Tento zákaz se nevztahuje na sekání 

travnatých ploch sportovišť provozovaných spolky či zapsanými spolky a využívaných pro sport, pokud je 

prováděno zahradními traktory. 

2. Provozování předzahrádek pohostinských a restauračních provozoven v 

zastavěné části města. 

Předzahrádky pohostinských a restauračních zařízení v souvisle zastavěné části města mohou být 

provozovány pouze mimo dobu nočního klidu. 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek6), u právnických osob a 

fyzických osob, které jsou podnikateli, jako správní delikt7). 

2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 8/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích, ze dne 15. prosince 2008. 

3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

Ing. Michael Canov Zita Václavíková 

starosta místostarostk

 

Úplné znění zpracoval ing. Chvála dne 4. 7. 2022 


