
Město PLUMLOV 
Zastupitelstvo Města Plumlov 

 
Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.3/2021, 

o nočním klidu 

Zastupitelstvo Města Plumlova se na svém 16. zasedání dne 28.6.2021 usnesením č.UZ-16/2021/5/1 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písmeno d) a ustanovení § 84 odstavec 2 písmeno h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
ustanovení § 47 odstavec 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1: 
Předmět 

 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon. 
 

Článek 2: 
Doba nočního klidu 

 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 každého dne.1  
 

Článek 3: 
Stanovení výjimečných případů, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
 

Doba nočního klidu se vymezuje v době od 02.00 do 06.00 hodin z pátku 2.7.2021 na sobotu 3.7.2021 
– hudební večer – ARCONA (ATC), ze soboty 3.7.2021 na neděli 4.7.2021 – hodová zábava (SDH 
Hamry) + hudební večer (SANDOKAN), z neděle 4.7.2021 na pondělí 5.7.2021 – TRABANT sraz 
(ATC), ze soboty 10.7.2021 na neděli 11.7.2021 – taneční zábava (SDH Soběsuky) + Hanácké 
ŠKODA sraz (ATC), z pátku 16.7.2021 na sobotu 17.7.2021 – koncert (Zámek Plumlov), ze soboty 
17.7.2021 na neděli 18.7.2021 – taneční zábava (SDH Soběsuky) + hudební večer – DJ Tyl (SDH 
Hamry), z pátku 23.7.2021 na sobotu 24.7.2021 – koncert Anna K (ATC), ze soboty 24.7.2021 na 
neděli 25.7.2021 – taneční zábava (SDH Soběsuky) + auto sraz a koncert (ATC), ze soboty 31.7.2021 
na neděli 1.8.2021 – taneční zábava (ATC-Spolek plumlovských nadšenců) + hudební večer  
(SANDOKAN), z pátku 6.8.2021 na sobotu 7.8.2021 – koncert K.Kahovec (ATC), ze soboty 7.8.2021 
na neděli 8.8.2021 – taneční zábava (SDH Soběsuky) + klipkovaná (SDH Hamry), ze soboty 
14.8.2021 na neděli 15.8.2021 – auto sraz (ATC) + taneční zábava (SDH Soběsuky) + oslavy 119. let 
SDH Hamry, ze soboty 21.8.2021 na neděli 22.8.2021 – Pohádkový les (ATC-Spolek plumlovských 
nadšenců), ze soboty 28.8.2021 na neděli 29.8.2021 – Plumlovský kotlík (ATC) + taneční zábava 
(SDH Soběsuky), ze soboty 4.9.2021 na neděli 5.9.2021 – koncert – V. Říhák (ATC), ze soboty 
11.9.2021 na neděli 12.9.2021 – sraz automobilů RVHP (ATC) a ze soboty 18.9.2021 na neděli 
19.9.2021 – BMW sraz (ATC). 
 

Článek 4: 
Účinnost 

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

Článek 5: 
Zrušující ustanovení 

Přijetím OZV Města Plumlov č.3/2021 se zrušuje OZV Města Plumlov č.2/2021, o nočním klidu. 
 
 
 
 
 

…......................................     ................................... 
Martin Hyndrich        Gabriela Jančíková 
 místostarosta                starostka 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.6.2021 
Sejmuto z úřední desky dne: 16.7.2021 

 
1 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména 
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou“. 


