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Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolte, abych touto cestou navázala na můj dopis pod čj. MV-79728-4/ODK2016 ze dne 1. srpna 2016 s metodickým výkladem k problematice nočního klidu a
současně reagovala na některé nepřesné informace publikované ve sdělovacích
prostředcích a k oprávnění obcí tuto problematiku upravovat. Ráda bych úvodem
zdůraznila, že novela zákona o přestupcích účinná od 1. října 2016 nepřináší
v oblasti nočního klidu žádné podstatné změny; jedinou změnou je změna formy
stanovování výjimek z doby nočního klidu.
Jak jsem Vás v mém předchozím dopise informovala, Ministerstvo vnitra pro
obce a města připravilo Metodický materiál k tvorbě obecně závazné vyhlášky
o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, jehož součástí je i vzor obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu. Tento nový metodický materiál je včetně vzoru obecně
závazné

vyhlášky

k dispozici

na

webových

stránkách

Ministerstva

vnitra

(http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-26.aspx) a byl zaslán všem
obcím a městům ČR.
Musím Vás proto ubezpečit, že obce a města nemají povinnost vydávat
obecně závazné vyhlášky o regulaci nočního klidu; mají však možnost v případě

existence výjimečných akcí celoobecního významu v době jejich konání dobu
nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky zkrátit či nevymezit.
Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis
neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce
či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území obce
či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid.
V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat
ochranu nočního klidu stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky
z nočního klidu musí být předem schváleny zastupitelstvem obce a určeny obecně
závaznou vyhláškou. O výjimečných případech celoobecního významu si tak jako
doposud rozhoduje sama obec.
S cílem napomoci obcím v orientaci v dané problematice Vám v příloze
zasílám materiál otázky a odpovědi, ve kterém naleznete odpovědi na nejčastější
dotazy vznesené obcemi k dané problematice. Současně si závěrem dovoluji
připomenout, že Ministerstvo vnitra je i nadále připraveno poskytnout obcím a
městům potřebnou individuální metodickou pomoc při tvorbě obecně závazné
vyhlášky, pokud se rozhodnou a využijí možnosti noční klid regulovat.

S pozdravem

Mgr. Jana Vildumetzová
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