Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora
č.3/2015
o stanovení doby nočního klidu
Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne 19.5.2015 usnesením č.83/15
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 ve spojení s § 47 odst. 3 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (
dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Úkolem této vyhlášky je vytvoření takového stavu, který umožní bezproblémové soužití
občanů města Kutná Hora, bude chránit nejen veřejný zájem, ale i soukromé a rodinné
právo, právo na pokojné bydlení a spánek s ohledem na právo na uspokojení kulturních a
společenských potřeb občanů a návštěvníků města Kutná Hora.
2. Předmětem vyhlášky je regulace doby nočního klidu s cílem uspokojit veřejný zájem a
práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku.
Článek 2
Doba nočního klidu
Nočním klidem se rozumí:
a) doba od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučné projevy.
b) Ustanovení čl. 2 odst. a) této vyhlášky se nevztahuje na noc z 31.12. na 1.1., kdy noční
klid je časový úsek od 02.00 hodin do 06.00 hodin následujícího dne.
Doba nočního klidu platí v zastavěných částech města a na veřejných prostranstvích na
celém území města Kutné Hory.
Článek 3
Výjimka z doby nočního klidu
1. Výjimku ze stanovené doby nočního klidu uvedené v článku 2 této vyhlášky, za účelem
konání kulturních, nebo společenských akcí, může povolit na základě žádosti pořadatele
akce Rada města Kutné Hory.
2. Žádost v písemné formě musí být pořadatelem akce doručena Radě města Kutné Hory
nejméně 30 dnů před dnem konání akce a musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
- účel akce,
- popis akce,
- místo, datum a čas konání akce,
- označení pořadatele akce s určením konkrétní odpovědné osoby.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních předpisů,
zejména zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Kutná
Hora.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
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