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1. Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žatec o regulaci hlučné zábavní
pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo
zkrácení doby nočního klidu v předloženém znění.
2. Zdůvodnění:
Zákonem č. 204/2016 Sb. došlo novelizaci zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a mimo jiné
ke změně ustanovení § 47 odst.3 zákona o přestupcích, který v současné době určuje dobu nočního
klidu a umožňuje obcím obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti
či obdobné společenské akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Od
1.10.2016 tak obce ztratily možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím
rozhodnutí příslušného orgánu obce. V návaznosti na tuto zákonnou změnu vyvstala potřeba
v některých výjimečných případech, kdy se konají zejména akce celoměstského významu, upravit
dobu nočního klidu. Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16, týkajícího se obecně závazné
vyhlášky města Chrastavy, Ústavní soud jednoznačně judikoval, jak mají být stanoveny výjimečné
případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, a to buď konkrétním datem, datovaným
obdobím nebo událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Dále z nálezu
vyplývá, že zákonem chráněný zájem na ochraně nočního klidu má přednost před konáním narychlo
svolaných akcí či oslav, neboť lidé žijící v obci by se nemohli na tyto akce předem připravit a nebyla
by tak splněna Ústavním soudem judikovaná a zdůrazněná podmínka předvídatelnosti těchto akcí.
Z výše uvedeného vyplývá, že obce by měly zkracování nočního klidu omezovat pouze na výjimečné
případy a mělo by se jednat jen o několik dní v roce. Za výjimečné případy je pak nutno považovat
takovou událost, kdy je zájem na dodržení nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic
a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity. Z výše uvedených požadavků nálezu
Ústavního soudu vychází i návrh předkládané obecně závazné vyhlášky. I když stížnosti občanů na
používání zábavní pyrotechniky jsou spíše sporadické, připravili jsme návrh OZV s regulací používání
zábavní pyrotechniky s ohledem na to, že používání zábavní pyrotechniky souvisí ochranou nočního
klidu. Návrh OZV byl konzultován s odborem kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR.
3. Příloha: - návrh OZV o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů
způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu,

MĚSTO ŽATEC
Obecně závazná vyhláška č. .../2016,
o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
Zastupitelstvo města Žatec se na svém zasedání dne ................ 2016 usneslo vydat na základě
§ 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě Žatec (dále
jen „město“), je používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických
efektů způsobujících hluk.
2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou
velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva,
upravují zvláštní zákony.1)
3) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených
prostorech v zastavěném území2) města, a to přiměřeným omezením činnosti uvedené
v odst. 1, jakož i zmírnění takového omezení ve výjimečných případech, a to
prostřednictvím možnosti poskytovat výjimky. Cílem této vyhlášky je rovněž zmírnění
ochrany nočního klidu ve výjimečných případech, a to zrušením nebo zkrácením doby
nočního klidu ve výjimečných případech
4) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.3)
Článek 2
Omezení činnosti
Používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících
hluk je zakázáno na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území města a dále
na všech místech ve městě, pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne
na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné osoby nacházející se v zastavěném území města.

1)

např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
územní plán města je k nahlédnutí na Městském úřadu města
3)
§ 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Přestupku se
dopustí ten, kdo poruší noční klid.); § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.)
2)

Článek 3
Výjimky z omezení činnosti
1) Zákaz dle čl. 2 neplatí v době mimo dobu nočního klidu:
a) od 12:00 hodin dne 31. prosince do 22:00 hodin dne 1. ledna následujícího roku,
b) pro dobu a místo konání kulturní akce „Čarodějnický rej“ konané ve dnech 30. dubna
a 1. května,
c) pro dobu a místo konání kulturní akce „Rozsvěcení vánočního stromu“ (zpravidla
1. víkend po 1. prosinci kalendářního roku).
2) Městský úřad města může udělit výjimku4) ze zákazu dle čl. 2 pro dobu mimo dobu
nočního klidu, a to na žádost podanou na Městský úřad města alespoň 30 dnů před
plánovaným dnem provádění činnosti dle čl. 2 vyhlášky, která musí obsahovat alespoň:
a) identifikaci osoby hodlající provádět činnost dle čl. 2 vyhlášky,
b) označení místa a doby (počátku a konce) plánované činnosti čl. 2 vyhlášky,
c) předpokládaný rozsah plánované činnosti dle čl. 2 vyhlášky (zejména druhy, velikost,
množství použité zábavní pyrotechniky).
Článek 4
Zrušení a zkrácení doby nočního klidu
1) Doba nočního klidu se zrušuje v noci z 31. prosince na 1. ledna, a to na území celého
města.5)
2) Doba nočního klidu se zkracuje
a) v noci z 30. dubna na 1. května na dobu od 2:00 do 6:00 hodin,6)
b) v noci z druhé soboty na druhou neděli v měsíci květnu na dobu od 2:00 hodin do 6:00
hodin, a to pouze v prostoru náměstí Svobody, Hošťálkova náměstí, náměstí Prokopa
Velkého a Letního kina v ulici Jaroslava Vrchlického;7)
c) na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin, a to pouze v prostoru Letního kina v ulici
Jaroslava Vrchlického a pouze v období od 1. 6. do 30. 9. ve dnech, kdy se koná
na tomto místě veřejnosti přístupné filmové promítání (dále jen „promítání“) určené
nejméně pro 100 diváků, které bylo současně zveřejněno na úřední desce Městského
úřadu města nejméně po dobu 15 dnů přede dnem takového promítání; toto výjimečné
zkrácení doby nočního klidu platí pouze pro prvních 20 večerů promítání v příslušném
období; zveřejňování promítání8) provádí Městský úřad města, který vede i evidenci
promítání pro příslušné období příslušného kalendářního roku;
d) na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin, a to pouze v prostoru náměstí Svobody a pouze
v měsíci červenci ve dnech, kdy se koná na tomto místě veřejnosti přístupné filmové
promítání (dále jen „promítání“) určené nejméně pro 100 diváků, které bylo současně
zveřejněno na úřední desce Městského úřadu města nejméně po dobu 15 dnů přede
dnem takového promítání; toto výjimečné zkrácení doby nočního klidu platí pouze pro
4)

část druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu nového roku
6)
Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená se společenskými a rodinnými akcemi - zejména tradiční
akce Čarodějnický rej; dále např. pálení čarodějnic, stavění májky, Beltain
7)
zejména konání tradiční kulturní akce „Chmelfest“
8)
Městský úřad města před vyvěšením na úřední desce pouze ověří, zda je možné splnit dobu minimálního
vyvěšení, a splnění podmínky rozsáhlosti daného promítání a možnosti promítání (např. souhlasu vlastníka
apod.); pokud není splněna jedna z podmínek, vyvěšení se neprovede; informaci o připravovaném promítání
v daném kalendářním roce doručuje pořadatel promítání na Městský úřad města v dostatečném předstihu,
zpravidla nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdyby už nebylo možné splnit lhůtu pro naplnění podmínky
aplikace výjimečného zkrácení doby nočního klidu
5)

první 4 večery promítání v měsíci červenci; zveřejňování promítání9) provádí Městský
úřad města, který vede i evidenci promítání pro příslušný měsíc červenec příslušného
kalendářního roku;
e) v noci z pátku na první sobotu v měsíci září a v noci z první soboty na první neděli
v měsíci září na dobu od 3:00 hodin do 6:00 hodin, a to na území celého města.10)
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

......................................................
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

......................................................
Jana Nováková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

....................... 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

....................... 2016

9)

Městský úřad města před vyvěšením na úřední desce pouze ověří, zda je možné splnit dobu minimálního
vyvěšení, a splnění podmínky rozsáhlosti daného promítání a možnosti promítání (např. existence povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace apod.); pokud není splněna jedna z podmínek, vyvěšení se neprovede;
informaci o připravovaném promítání v daném kalendářním roce doručuje pořadatel promítání na Městský
úřad města v dostatečném předstihu, zpravidla nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdyby už nebylo možné
splnit lhůtu pro naplnění podmínky aplikace výjimečného zkrácení doby nočního klidu
10)
zejména konání tradiční kulturní a společenské akce „Dočesná“ (město Žatec – město chmelu)

