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Bod programu:  
Návrh Obecně závazné vyhlášky  č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2018  o nočním klidu. 
  
 
 
 

 

 

Přílohy:   
- důvodová zpráva,  
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2018,  o nočním klidu,  dle návrhu vypracovaného 
sekretariátem tajemníka. 
 
  
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Bc. Zoubek Petr, 
sekretariát tajemníka, 
dne  17. 6.  2019 
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Zastupitelstvo města dne  26.  6. 2019 
 
 
 
 
Název materiálu:  Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 2/2019, kterou se 
mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o nočním klidu – důvodová zpráva. 
 
 
Zastupitelstvu města se předkládá návrh Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 2/2019, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška  č. 7/2018, o nočním klidu. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 13. 12. 2018  vydalo Město Mikulov Obecně 
závaznou vyhlášku č. 7/2018 o nočním klidu. Uvedenou OZV byly vymezeny dny, ve kterých 
se doba nočního klidu zkrátila oproti obvyklé době nočního klidu (od 22. do 6. hodiny), a to 
v souvislosti s konáním kulturních a společenských akcí. 
Vzhledem k tomu, že v  době přípravy a schvalování OZV č. 10/2017  nebyly známy všechny 
termíny a časy některých kulturních a společenských akcí, už tehdy se předpokládalo, že by 
výčet akcí uvedený v předkládaném návrhu mohl být v průběhu roku 2018 doplněn o další 
akce. Oproti původnímu plánu společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. se: 

• dne 8. 8. 2019 nebude konat akce „hudební sympozium“. 
• dne 3. 8. 2019  v čase 20:00 až 24:00 hod se bude konat akce „Přijďte se pobavit 

s dílnou“ 
• termín akce „Sousedé“ se mění na dny 9. až 10. 8. 2019  

 
Město Mikulov dále obdrželo žádost pořadatele festivalu Mikulovské pivobraní o zkrácení 
doby nočního klidu v noci ze dne 9. 8. 2019 na den 10. 8. 2019 z původního času 0:00 až 6:00 
hod dne 10. 8. 2019 na čas 2:00 až 6:00 hod dne 10. 8. 2019. Tuto žádost rada města již 
projednala na své schůzi konané dne  29. 4. 2019 s tím, že  další zkrácení doby nočního klidu 
v noci ze dne 9. 8. 2019 na den 10. 8. 2019 nedoporučila zastupitelstvu města schválit. 
Z uvedeného důvodu není pořadatelem akce navrhovaná změna v návrhu OZV č. 2/2019 
zapracována. 
 
Změna a doplnění dříve vydané OZV je možná jen formou OZV. 
 
 
K jednotlivým ustanovením obecně závazné vyhlášky: 
Článek I. 
Mění se a doplňuje Čl. 2 odst. 2 – doplňuje se stávající výčet jmenovitých mimořádných akcí 
o další akce, které se konají  na území města Mikulov a jejich ukončení se předpokládá po 
22.00 hod.  
 



Článek II. 
Vzhledem k tomu, že všechny změny se týkají měsíce srpna 2019, je účinnost novely pro 
lepší přehlednost stanovena dnem 1. 8. 2019. Takto stanovená účinnost OZV splňuje 
podmínku zákonem požadovaného vyvěšení na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 
 
Rozhodnutí vydat obecně závaznou vyhlášku v záležitosti náležející do samostatné působnosti  
přísluší podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích zastupitelstvu města. 
 
Radě města bylo navrženo doporučit zastupitelstvu města schválit vydání Obecně závazné 
vyhlášky Města Mikulov č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, o 
nočním klidu, ve znění návrhu předkládaného sekretariátem tajemníka.   
 
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 10. 6. 2019 a 
přijala následující usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 
o nočním klidu, ve znění návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka. 
 

 
 
V Mikulově dne  17. 6. 2019 
zpracoval:   Bc. Petr Zoubek  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Město Mikulov 
zastupitelstvo města  

 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška Města Mikulov 
č. 2/2019 

kterou se mění a doplňuje 
 Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 7/2018  

o nočním klidu  
 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne ………..2019 usnesením 
č. …………………….. usneslo vydat na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, v platném  znění a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 
 
 
 

I. 
Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 7/2018 o nočním klidu se mění a 
doplňuje takto:  
 
1. Čl. 2 odst. 2 zní: 

2) Ve dnech konání  níže uvedených kulturních a společenských akcí se doba 
nočního klidu stanovuje následovně: 

− v noci z 3. 8. 2019 na 4. 8. 2019,  Přijďte se pobavit s dílnou,  doba nočního 
klidu od 0. do 6. hodiny dne  4. 8. 2018,  

− v noci z 9. 8. 2019 na 10. 8. 2019, Mikulovské pivobraní, Festival sousedé 
doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 10. 8. 2019, 

− v noci z 10. 8. 2019 na 11. 8. 2019, Mikulovské pivobraní, Ukončení a vernisáž 
MVS „dílna“,  Festival sousedé, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny 
dne 11. 8. 2019, 

− v noci z 30. 8. 2019 na 31. 8. 2019 a v noci z 31. 8. 2019 na 1. 9. 2019, 
Eurotrialog, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 30. 8. 2019 
a 1. 9. 2019,  

− v noci z  3. 9. 2019 na 4. 9. 2019 a v noci z 4. 9. 2019 na 5. 9. 2019, 
společenský večer „konference e-government 20:10“, doba nočního klidu od 0. 
do 6. hodiny dnů 4. 9. 2019 a 5. 9. 2019, 



− v noci z 6. 9. 2019 na 7. 9. 2019 a v noci z 7. 9. 2019 na 8. 9. 2019, Pálavské 
vinobraní, doba nočního klidu od 2. do 6. hodiny dnů 7. 9. 2019 a 8. 9. 2019,  

− noc z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020, Silvestr, doba nočního klidu od 2. do 6. 
hodiny dne 1. 1. 2020.  

 

II. 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2019.  
 
  
 

       
  ..........................................               ........................................... 
    Bc. Leona Alexová, MBA                                Rostislav Koštial        
           místostarostka                             starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  
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