
Město Rožnov pod Radhoštěm 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 

__________________________________________________ 
Obecně závazná vyhláška, 

kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu 
 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10. 5. 2022 usnesením č. 
11/25/ZM/10/05/2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 
odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Předmět 

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší.  
 

Článek 2 

Doba nočního klidu 

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

 

Článek 3  

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší  
 
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 23:00 hodin do 6:00 hodin 

v noci ze dne 30. června na 1. července, z 7. na 8. července, z 14. na 15. července, z 21. na 
22. července, z 28. na 29. července, z 4. na 5. srpna, z 11. na 12. srpna, z 18. na 19. srpna 
a z 25. na 26. srpna 2022 z důvodu konání společenské akce „Valašský letňák v Rožnově“,  

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 hodin do 6:00 hodin:  

a) v noci ze dne 27. na 28. května 2022 z důvodu konání společenské akce „Setkání 
cestovatelského klubu“,  

b) v noci ze dne 28. na 29. května 2022 z důvodu konání společenské akce „Setkání 
cestovatelského klubu“, konání akce „Kácení máje Hážovice“, konání akce „Koncert Traktor“ a 
konání akce „Kácení máje Tylovice“.   

c) v noci ze dne 3. na 4. června 2022 a z 4. na 5. června z důvodu konání společenské akce „Po 
Valašsku na skútru“  

d) v noci ze dne 11. na 12. června 2022 z důvodu konání společenských akcí „Ondrášova 
Valaška“, „Koncert Téčko“ a „Streetbalový turnaj“,  

e) v noci ze dne 18. na 19. června 2022 z důvodu konání společenské akce „Filmové Fujaré+živá 
muzika“,  

f) v noci ze dne 24. na 25. června 2022 z důvodu konání společenské akce „Svatojánský večer“, 

g) v noci ze dne 25. na 26. června 2022 z důvodu konání společenské akce „Divadlo Brillovka“, 

h) v noci ze dne 1. na 2. července 2022 z důvodu konání společenské akce „Koncert+Film Téčko“, 

i) v noci ze dne 2. na 3. července 2022 z důvodu konání společenské akce „Urban fest 2022“, 

j) v noci ze dne 15. na 16. července 2022 z důvodu konání společenské akce „Koncert+Film 
Téčko“, 

                                                           
1 § 5 odst. 7  zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



k) v noci ze dne 5. na 6. srpna 2022 z důvodu konání společenských akcí „Jánošíkov dukát“ a 
„Koncert Desmod“, 

l) v noci ze dne  6. na 7. srpna 2022 z důvodu konání společenské akce „Jánošíkův dukát“, 

m) v noci ze dne 20. na 21. srpna 2022 z důvodu konání společenské akce „Valašské 
folkrockování“ a „Oslava 70 let SDH Hážovice“, 

n)  v noci ze dne 3. na 4. září 2022 z důvodu konání společenské akce „Posezení u guláše a piva 
Tylovice“, 

o) v noci ze dne 9. na 10. září 2022 z důvodu konání společenské akce „Valašské zkušebny 2022“.  

p) v noci ze dne 10. na 11. září 2022 z důvodu konání společenské akce „Koncert letní 
koupaliště_TKA“.  

 

3) Doba nočního klidu se vymezuje od 1:30 hodin do 6:00 hodin v noci ze dne 31. 12. 2022 na 
1. 1. 2023 z důvodu oslav konce kalendářního roku.  

 
4) V případě, že se společenská akce, z důvodu které došlo ke zkrácení doby nočního klidu dle odst. 1 

a 2 tohoto článku, nekoná, ke zkrácení doby nočního klidu nedochází. 
 
5) Informace o zrušení společenské akce uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku bude zveřejněna 

městským úřadem na úřední desce minimálně 7 dnů před stanoveným datem konání. Dozví-li se 
městský úřad o zrušení společenské akce později než 7 dnů před konáním akce, bude informace na 
úřední desce zveřejněna bezprostředně poté, co se o zrušení společenské akce městský úřad dozví. 

 
 

Článek 4  

Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší 
doby nočního klidu ze dne 20.4.2021 a obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu 
ze dne 22.6.2021. 

 

Článek 5  

Účinnost  

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení. 
 
 
 
 
 
……………………...      …………………………  
Ing. Jiří Pavlica, v.r.      Mgr. Kristýna Kosová, v.r. 
starosta města        místostarostka města 


