
 

 

 

 

MĚSTO SEDLČANY 

Obecně závazná vyhláška města Sedlčany 

č. 1/2021 

o stanovení kratší doby nočního klidu 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 7. června 2021 usnesením č. 227/2018-

2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 12 odst. 

2 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 

Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 1) vymezena dobou 

kratší. 

 

 

Čl. 2 

Stanovení kratší doby nočního klidu 

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

pro tyto tradiční akce: 

 
P. 

č. 

Název akce Časové vymezení doby nočního 

klidu 

1 Silvestrovská noc V noci z 31. prosince na 1. ledna každého 

roku od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

2 Pálení čarodějnic V noci z 30. dubna na 1. května každého 

roku od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

3 Toulava FEST Zpravidla ve druhé polovině měsíce května 

v noci ze soboty na neděli od 23:00 hod. 
do 06:00 hod. 

4 Městské slavnosti ROSA (soubor kulturních, sportovních, společenských 

a dalších slavnostních akcí na podporu občanské společnosti)  

Zpravidla předposlední červnový víkend 

každého roku v noci z pátku na sobotu 
a v noci ze soboty na neděli od 03:00 hod. 

do 06:00 hod. 

5 Vítání léta v Solopyskách Zpravidla v první polovině měsíce června 
v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty 

na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

6 Sedlčanský rockfest Zpravidla měsíc červen v noci z pátku 

na sobotu a v noci ze soboty na neděli 
od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

7 Mejdan pro faunu Zpravidla ve druhé polovině měsíce 

července v noci z pátku na sobotu a v noci 
ze soboty na neděli od 03:00 hod. do 06:00 

hod. 

8 Letní kino  V noci z 6. srpna na 7. srpna a v noci 

ze 7. srpna na 8. srpna 2021, vždy 
od 24:00 hod. do 06:00 hod. 

9 Pouťová zábava Solopysky Zpravidla v první polovině měsíce srpna 

v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty 
na neděli od 03:00 hod. do 06:00 hod. 

10 Sedlčanská pouť Víkend, na kt. připadá neděle 15. srpna 

nebo první víkend následující po dni 
15. srpna v noci z pátku na sobotu a v noci 

ze soboty na neděli od 03:00 hod. 

do 06:00 hod. 



11 Letní kino  V noci z 27. srpna na 28. srpna a v noci 

z 28. srpna na 29. srpna 2021, vždy 

od 24:00 hod. do 06:00 hod. 

12 Benefice Chichtyóza Zpravidla poslední sobotu o velkých 

letních (školních) prázdninách (poslední 

sobota v měsíci srpnu, případně první 
v měsíci září) v noci ze soboty na neděli 

od 02:00 hod. do 06:00 hod. 

 

2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 1 tohoto článku, vyjma 

řádků označených číslem osm a jedenáct, této vyhlášky budou zveřejněny Městským úřadem 

Sedlčany na úřední desce minimálně pět dnů před datem konání. 

  

 

Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby nočního 

klidu ze dne 8. června 2020. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 

 

  

 

 

 Mgr. Zdeněk Šimeček v.r.               Ing. Miroslav Hölzel  v.r.                                                                                          

         místostarosta                  starosta  

                                                                                                           

 

 

 

 
Den vyvěšení na úřední desce 

(zveřejněno v elektronické podobě 

umožňující dálkový přístup 

Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany 

pro stvrzení aktu vyvěšení na úřední desce 

Otisk razítka, jména a příjmení úředně 

pověřené osoby zajišťující vyvěšení 

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující 

vyvěšení 

    

Den sejmutí z úřední desky Otisk razítka Městského úřadu Sedlčany 

pro stvrzení aktu sejmutí z úřední desky 

Otisk razítka, jména a příjmení úředně 

pověřené osoby zajišťující sejmutí 

Podpis úředně pověřené osoby zajišťující 

sejmutí 

    

 
1) Podle ustanovení § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dobou nočního klidu se rozumí doba 

od 22:00 hod. do 06:00 hod. 

 

 

 

 

 

 


