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Úplné znění účinné od 4.4.2017 

 

 
 

STATUTÁRNÍ   MĚSTO   OLOMOUC 

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA  č. 7/2016, 

o nočním klidu 

ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017  
 

Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 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 

Úvodní ustanovení 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je 

na území statutárního města Olomouce nebo v některých jeho městských částech doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.  

 

Článek 2 

Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se dle zvláštního právního předpisu rozumí doba od 22. do 6. hodiny.  

 

 
Článek 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž není na celém území statutárního města 

Olomouce doba nočního klidu vymezena  

Doba nočního klidu se nevymezuje na celém území statutárního města Olomouce v noci 

z 31.12.2016 na 1. 1. 2017. 

 

Článek 4 

Stanovení výjimečných případů, při nichž není na území některých městských částí 

statutárního města Olomouce doba nočního klidu vymezena  

Doba nočního klidu se nevymezuje na území městských částí Olomouc – střed, Olomouc – 

západ, Hejčín, Lazce a Nové Hodolany 
V noci(ích) z…na… Z důvodu konání akce: 

25.–30.4.2017 Academia film Olomouc  

2.–3. 5. 2017 Majáles  

25.–27.5.2017 Beerfest Olomouc 

2.–3.6.2017 Svátky města Olomouce  

24.- 25.6.2017 Olomoucký ½ maratón  

1.-2.9.2017 Festival vojenských hudeb 

7.– 9.9.2017 Dny evropského dědictví  
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Článek 5 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je na území některých městských částí 

statutárního města Olomouce doba nočního klidu zkrácena od 2:00 do 6:00 hodin  

(1) Na území městské části Droždín 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

27.–28.5.2017  Den FBC Droždín, Droždín cup 2017  

17.-18.6.2017 Turnaj malá kopaná + volejbal + zábava 

22.-23.7.2017 Pivní slavnosti + diskotéka 

12.-13.8. 2017 Setkání s občany z Droždína  

19.-20.8 .2017 Memoriál J. Skácelíka a M. Pospíšila + diskotéka  

23.-24.9.2017 Netradiční soutěž v požárním sportu 
 

(2) Na území městské části Chválkovice 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

17.-18.6.2017 Hanácká extraliga soutěž SDH 

24.- 25.6.2017 Hanácká extraliga soutěž SDH 

5.- 6.8.2017 Memoriál M. Mikšíka – SK Chválkovice 

2.-3.9.2017 Tohatsu Firecup – soutěž SDH 

 

(3) Na území městské části Lošov 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

27.–28.5.2017  Dětský den s ohňostrojem 

26.-27.8. 2017 Ahoj léto ahoj prázdniny 
 

(4) Na území městské části Radíkov 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

20.–21.5.2017  

 

Branný závod v odpoledních hodinách spojený s večerním posezením při repro 

hudbě 

27.–28.5.2017  Kácení májky  

16.–17.6.2017 11. ročník Netradiční mezinárodní soutěže, uvítací posezení nejen se 

zahraničními účastníky  

17.-18.6.2017 11. ročník Netradiční mezinárodní soutěže, večerní zábava po soutěži  

8.-9.7.2017  Setkání členů místního SDH u příležitosti 125 let založení sboru se zábavou 

2.-3.9.2017 Ahoj prázdniny - odpolední akce spojená s posezením při hudbě pro dospělé   
 

(5) Na území městských částí Řepčín a Hejčín 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

28.–29.4.2017 Pálení čarodějnic  

2.–3.6.2017 Kácení máje spojené s dětským dnem  

19.-20.8 .2017 Letní slavnosti dvoudenní 
 

(6) Na území městské části Svatý Kopeček 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

2.–3.6.2017 Svatokopecké hody 2017- hodová zábava - hudební produkce  
 

(7) Na území městské části Týneček 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

29.–30.4.2017 Stavění májky, pálení čarodějnic 

2.–3.6.2017 Dětský den, kácení májky 

26.-27.8. 2017 Rozloučení s prázdninami 
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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. 
 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého právního zájmu účinnosti 

vyhlášením. 

 

 
 

 

 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 

v.r. 

 JUDr. Martin Major, MBA 

v.r. 

primátor  1. náměstek primátora 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 20. 12. 2016 
Pod č.j.: SMOL/286934/2016/OKT/PERS/Pos 

Sejmuto dne : 5. 1. 2017 

 
 

 


