
 

 
 

 

STATUTÁRNÍ   M ĚSTO   OLOMOUC 

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA  č. 8/2018, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2017, o nočním 
klidu, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2018 a č. 3/2018, a kterou se 

zrušují některé obecně závazné vyhlášky 

 

 
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 3. 9. 2018 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. 6 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
 
 

Článek 1 
Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazných vyhlášek 
č. 1/2018 a č. 3/2018,  se mění a doplňuje takto: 

Do článku 5 se vkládá nový odstavec 11 tohoto znění:  

 

(11) Na území městské části Nemilany je doba nočního vymezena dobou kratší od 
24:00 do 6:00 hodin takto: 
V noci z…na… Z důvodu konání akce: 

15. 9.. – 16. 9. 
2018 

Nemilanské slavnosti 

 
 
 

 
Článek 2 

Zrušení některých obecně závazných vyhlášek 
Zrušují se tyto obecně závazné vyhlášky:  

� Vyhláška č. 4/1996, o zrušení vyhlášky č. 16/92 o odtahování vozidel a odstraňování 
vraků na území města Olomouce a vyhlášky č. 14/94 o označení staveb na území města 
Olomouce. 

� Vyhláška č. 13/1996, kterou se ruší vyhláška č. 7/94 o dopravním řádu na území města 
Olomouce. 

� Vyhláška č. 15/1996, kterou se ruší vyhláška číslo 15/1992 ze dne 31. 8. 1992 - řád 
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pro pohřebiště v Olomouci. 

� Vyhláška č. 2/1997, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/96  ze dne 7. 3. 1996 o zóně 
placeného parkování. 

� Vyhláška č. 15/1997, kterou se zrušuje vyhláška č. 33/1996 ze dne 12. 12. 1996 
o provozu cyklistů v parcích. 

� Vyhláška č. 16/1997, kterou se zrušuje vyhláška č. 30/1996 o chovu zvířat na území 
města Olomouce ze dne 12. 12. 1996. 

� Vyhláška č. 1/1998, kterou se zrušuje vyhláška č. 31/1996 o prodeji a službách na 
veřejném prostranství ve městě Olomouci. 

� Vyhláška č. 7/1998, kterou se zrušuje vyhláška č.8/1996 o ochraně veřejného pořádku 
a nočního klidu na území města Olomouce. 

� Vyhláška č. 8/1998, kterou se zrušuje vyhláška č. 10/1996 o zakládání, údržbě a ochraně 
zeleně na území města Olomouce. 

� Vyhláška č. 17/1998, kterou se zrušuje vyhláška č. 9/1998 o ochraně nočního klidu 
a veřejného pořádku na území města Olomouce. 

� Vyhláška č. 18/1998, kterou se zrušuje vyhláška č. 10/1998 o zakládání, ochraně 
a údržbě zeleně na území města Olomouce. 

� Vyhláška č. 1/1999, kterou se zrušuje vyhláška č. 7/1996 o povinné deratizaci na území 
města Olomouce. 

� Vyhláška č. 2/2003, kterou se zrušuje vyhláška č. 21/1993 o kriteriích pro určení pořadí 
žadatelů o poskytnutí bytových náhrad. 

� Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 3/2003, kterou se zrušuje 
vyhláška č. 3/2000 o zřízení Fondu bytové výstavby. 

� Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 4/2003, kterou se zrušuje 
vyhláška č. 9/2000 o zřízení Fondu hospodářského rozvoje. 

� Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 1/2005,  kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 14/2003 o příspěvku na 
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol. 

� Vyhláška č. 2/2005, kterou se zrušuje vyhláška č. 13/1997 o převodu některých 
nemovitostí z majetku města Olomouce, ve znění vyhlášky č. 14/1998 a 8/2000. 

� Vyhláška č. 3/2005, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2000, o převodu některých 
nemovitostí z majetku města Olomouce. 

� Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se zrušuje vyhláška č.12/1997 o vytvoření 
a použití povodňového fondu oprav bydlení v rámci Programu poskytování státních 
půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami 
a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených 
živelnou pohromou – záplavou. 

� Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 7/2007, kterou se zrušuje 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 13/2003 o vytvoření a použití 
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce“. 

� Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška statutárního 
města Olomouce č. 10/2003 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst a částí města. 

� Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
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č. 12/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový 
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního loterního systému. 

 
 
 

Článek 3 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. 9. 2018. 

 

 

 

 
 
 
 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.  

 
 
 
 

 
 
 

JUDr. Martin Major, MBA  
primátor  1. náměstek primátora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 5. 9. 2018 
Č. j. SMOL/211961/2018/OKT/PERS/Pos 
Sejmuto dne: 21. 9. 2018 


