
OBEC JESTŘEBÍ 
ZASTUPITELSTVO OBCE JESTŘEBÍ 

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,  

o stanovení kratší doby nočního klidu  
 

Zastupitelstvo obce Jestřebí se na svém zasedání dne 6.9.2016 usnesením č. 22/2016 
usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) 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 
Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu1) vymezena 
dobou kratší. 

Čl. 2 
Stanovení výjimečných případů 

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

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu 
vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin, 

b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku je doba nočního klidu 
vymezena dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin, 

c) v době konání akce „Jestřebský rockový festiválek“, která se každoročně 
koná v měsíci srpnu, je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání 
akce na den následující dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin. 

. 
Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Jestřebí č. 1/2011 o zabezpečení 
veřejného pořádku a čistoty, o stanovení pravidel pohybu zvířat na veřejném 
prostranství a o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 
8. listopadu 2011. 
 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 
 
 
 

……………………………….. ………………………………… 
Milan Martínek 
místostarosta 

Ing. Karel Schreiner 
starosta 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:  
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  

                                                           
1)

 Podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se 
rozumí doba od 22. do 6. hodiny.“. 


