
 

 
 

STATUTÁRNÍ   M ĚSTO   OLOMOUC 

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA  č. 1/2017, 

kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o nočním klidu 
 
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 13. 3. 2017 usneslo vydat v souladu 
s ustanovením § 10 písm. d) a § 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: 

 
Článek 1 

Obecně závazná vyhláška č 7/2016 o nočním klidu se mění a doplňuje takto:  

(1) Vkládá se nový článek 6 v tomto znění:  

„Článek 6 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je na území městské části Olomouc - střed doba 
nočního klidu stanovena dobou kratší od 24:00 do 6:00 hodin   
(1)  

V noci 
z…na… 

Z důvodu konání akce: 

17. 6. 2017 Bounty Rock Cafe Open Air 
 
(2) Z důvodu filmových projekcí v Letním kině v Olomouci v měsících květnu 2017 – září 2017 

vždy v úterý a ve čtvrtek. 
(3) V případě náhradních filmových projekcí v Letním kině v Olomouci v měsících květnu 

2017 – září 2017 v určené středy, jejichž datum bude vyvěšeno vždy nejméně 5 dní předem 
na úřední desce Magistrátu města Olomouce. 

(4) Z důvodu kulturních akcí v areálu Letního kina v Olomouci jednu sobotu v měsíci dubnu 
2017, jednu sobotu v měsíci květnu 2017, jednu sobotu v měsíci září 2017 a jednu sobotu 
v měsíci prosinci 2017, jejichž datum bude vyvěšeno vždy nejméně 5 dní předem na úřední 
desce Magistrátu města Olomouce.“ 

(2) Dosavadní článek 6 se označuje jako 7. 

(3) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 7/2016 zůstávají beze změny. 

 
Článek 2 

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