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Město Lázně Bělohrad 
 

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 1/2020, 

o nočním klidu 

 

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 13.05.2020 usnesením  

č. 11/18/2020/ZM usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 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: 

Čl. 1 

Předmět  

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon nebo při nichž nemusí být doba nočního 

klidu dodržována. 

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1 

Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů 

 

1)  Doba nočního klidu nemusí být dodržována: 

a)  v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku, 
 

b)  o filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání lidové tradice pálení 

čarodějnic. 

2)  Doba nočního klidu se vymezuje od 05.00 do 06.00 hodin pro jednu noc ze soboty na neděli 

v měsíci únoru nebo březnu z důvodu konání tradiční akce „Hasičský bál na Doleňáku“, tato 

stanovená výjimka se vztahuje pouze na část města Dolní Nová Ves. 

3)  Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodin a to v následujících případech: 

a) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci květnu z důvodu konání tradiční akce „Zahájení 

lázeňské sezóny“, 
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b) jedna noc z pátku na sobotu v měsíci červnu z důvodu konání každoročního setkání 

zaměstnanců významných zaměstnavatelů města Lázně Bělohrad, tato stanovená výjimka 

se vztahuje pouze na část města Dolní Nová Ves, 

 

c) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červnu z důvodu konání tradiční akce „Mezinárodní 

folklorní festival Pod Zvičinou“, 

 

d) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červnu nebo červenci /den před tradiční poutí 

na Byšičkách/ z důvodu konání tradiční akce „Strašidelná Bažantnice“, 

 

e)  jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červenci z důvodu konání tradiční akce „Country 

festival Pod Hůrou“, tato stanovená výjimka se vztahuje pouze na část města Lázně 

Bělohrad, 

 

f)  jedna noc z pátku na sobotu a jedna noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu z důvodu 

konání tradiční akce „Bažantnice ještě žije“, 

 

g)  jedna noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu z důvodu konání tradiční akce 

„Podkrkonošský maraton“, 

 

h)  jedna noc (z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli) o dvou víkendech v měsíci 

červenci a jedna noc (z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli) o dvou víkendech 

v měsíci srpnu (tedy max. 4 noci v měsíci červenci a srpnu) z důvodu konání hudebního 

vystoupení v rámci tradiční akce „Letní koncerty v Zámeckém parku“; tyto stanovené 

výjimky se vztahují pouze na část města Lázně Bělohrad, 

 

i)  jedna noc (z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli) v měsíci červenci nebo srpnu 

z důvodu konání tradičního setkání starousedlíků s chataři a chalupáři „Sousedské 

posezení s překvapením“, tato stanovená výjimka se vztahuje pouze na část města Lány, 

 

j)  jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červenci a jedna noc ze soboty na neděli v měsíci 

srpnu z důvodu konání tradiční akce „Ahoj léto, ahoj prázdniny v Lánech“; tyto stanovené 

výjimky se vztahují pouze na část města Lány, 

k) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu nebo září z důvodu konání tradiční akce 

„Rozloučení s létem na Doleňáku“, tato stanovená výjimka se vztahuje pouze na část 

města Dolní Nová Ves, 

l) jedna noc ze soboty na neděli v měsíci září z důvodu konání tradiční akce MHS Lázně 

Bělohrad „Zatoulaný ples“, tato stanovená výjimka se vztahuje pouze na část města Lázně 

Bělohrad. 

4)  Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 a 3, tohoto článku obecně 

závazné vyhlášky, bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce městského úřadu 

minimálně 10 pracovních dnů před konáním akce.  
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Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1)  Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad  

 č. 1/2018, o nočním klidu, ze dne 14. února 2018. 

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

     

 

 

 

 Antonín Schánilec            Ing. Pavel Šubr 

   místostarosta       starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: 

 

 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 


