
 

 

STATUTÁRNÍ   MĚSTO   OLOMOUC 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   OLOMOUCE 

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA   č. 7/2022, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o nočním 

klidu 
 

Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 6. 6. 2022 usnesením č. 16 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 § 5 odst. 7 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

 

Článek 1 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o nočním klidu se mění tak, že článek 4 odst. 7 nově zní:  

Na území městské části Chomoutov je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 2:00 

do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

25.6. – 26.6.2022 Festival rockových kapel (fotbalové hřiště) 

27.8. – 28.8.2022 Chomoutovská pouťová zábava (fotbalové hřiště) 

 

 

Článek 2 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o nočním klidu se doplňuje tak, že: 

(1) Do článku 5 odst. 1 písm. d) se vkládá:  

9.7. – 10.7.2022 NAPLNO FEST (Korunní pevnůstka) 

29.7. – 30.7.2022 

30.7. – 31.7.2022 

Jižní Block on tour (Korunní pevnůstka)  

 

(2) Do článku 5 se vkládá odst. 11, který zní: 

Na území městské části Lazce je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 24:00 do 6:00 

hodin takto: 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

23.6. – 24.6.2022 Večerní pohoštění (areál Equine Sport Center) 

 



(3) Do článku 5 se vkládá odst. 12, který zní:  

Na území městské části Týneček je doba nočního klidu vymezena dobou kratší od 24:00 

do 6:00 hodin takto: 

V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

27.8. – 28.8.2022 Rozloučení s prázdninami (TJ SOKOL Týneček - hřiště) 

 

Článek 3 

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

 

 

 

………………………………….    …..…………………………… 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.    JUDr. Martin Major, MBA v.r. 

                   primátor             1. náměstek primátora 

                                      

 

 

 

 


