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sekretariát tajemníka 
 
 
 
Zastupitelstvo města dne  2 .  2. 2020 
 
 
Název materiálu: Návrh   Obecně závazné vyhlášky  města Mikulov č. 1/2020,  o nočním 
klidu  – d vodová zpráva.    
 
 
Zastupitelstvu města se předkládá  návrh Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 1/2020, 
o nočním klidu  dále jen OZV .   
 
Dosud byla problematika změny délky nočního klidu řešena obecně závaznou vyhláškou 
č. /201 , o nočním klidu, ve znění pozdějších změn. Úprava provedená uvedenou OZV se 
však vztahuje pouze na rok 201  z důvodu, e v OZV musí b t uvedeny konkrétní dny, pro 
které se  změna délky doby nočního klidu stanovuje. 
 
Zmocnění obce ke stanovení změny délky nočního klidu v současné době je obsa eno v   
odst.  zákona č. 2 1/201  b., o někter ch přestupcích, v platném znění. 
 
Obecně se dobou nočního klidu rozumí  podle   odst.  zákona o někter ch přestupcích,  
doba od 22 do  hodiny. Podle uvedeného ustanovení mů e  obec stanovit obecně závaznou 
vyhláškou v jimečné případy zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné 
akce, při nich  je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo ádnou. Pokud má město 
zájem na zkrácení doby nočního klidu, musí uvést vše přímo do OZV a nelze k tomu ji  
zmocnit jin  or án města.  
 
Město Mikulov je místem soustředěného turistického ruchu, do kterého v průběhu roku zavítá 
více ne  100 tis. návštěvníků. uristick  ruch představuje hlavní část příjmů drobn ch 
podnikatelů podnikajících v oblastech souvisejících s cestovním ruchem. uristická sezona 
trvá obvykle od počátku května do konce října. ejvětší zájem turistů o pobyt v Mikulově se 
projevuje hlavně ve dnech pátek a  neděle. Město Mikulov, ale i jiné subjekty působící 
v oblasti cestovního ruchu, připravují pro občany i návštěvníky, zejména v době turistické 
sezony, celou řadu kulturních a zábavn ch akcí. akové akce jsou or anizovány především o 
víkendech a obvykle jsou časově směrovány na večerní dobu nebo v té době pro ramově 
vrcholí. 
Mikulov má zájem zůstat otevřen m a přívětiv m městem pro návštěvníky, přičem  vnímá 
potřebu přiměřené re ulace doby nočního klidu, a proto vyu ívá zmocnění obsa ené  v   
odst.  zákona č. 2 1/201  b., o někter ch přestupcích, v platném znění. 
 

ávrh nové OZV obsahově v podstatě kopíruje obsah OZV předchozí.  Změna doby noční 
klidu se navrhuje pro dny konání v znamn ch kulturně společensk ch akcí pořádan ch na  
zemí města Mikulov. 

 



Vzhledem k tomu, e v současné době nemusí b t známy všechny termíny a časy někter ch 
kulturních a společensk ch akcí lze předpokládat se, e by v čet akcí uveden  
v předkládaném návrhu mohl b t v průběhu roku 2020 doplněn o další akce pochopitelně 
ormou OZV. 

 
OZV všem osobám ukládá povinnost zachovávat klid a zdr et se hlučn ch projevů. Z toho 
osobám provozujícím hostinské, zábavné  a jin ch  provozovny vypl vá povinnost 
provozovat své provozovny tak, aby jejich provozem nebyly rušeny osoby ijící v sousedství. 
 
 
K jednotliv m ustanovením obecně závazné vyhlášky: 

l. 2 odst. 1 – vymezuje pojem noční klid , kter m je doba stavena zákonem  č. 2 1/201  
b., o někter ch přestupcích  od 22. hod do . hod. nebo doba stanovená touto OZV, tj. 

v určit ch v jimečn ch případech zkrácená doba. 
l. 2 odst. 2 – obsahuje jmenovitě mimořádné akce, které se konají zejména na zemí města 

Mikulov zejména m iteátr, áměstí, na ul. eská  a jejich ukončení se předpokládá po 
22.00 hod., způsob vymezení je obdobn  jako v dosavadní OZV č. /201   

l. 3 – obsahuje  ustanovení, kter m se ruší stávající OZV č. /201 , ve znění pozdějších 
změn 

l.  – obsahuje ustanovení o počátku činnosti   OZV s  1 -ti denní lhůtou vyvěšení dle 
zákona.   
 
Rozhodnutí vydat obecně závaznou vyhlášku v zále itosti nále ející do samostatné působnosti  
přísluší podle   odst. 2 písm. h  zákona o obcích zastupitelstvu města. 
 

ekretariát tajemníka navrhl radě města doporučit zastupitelstvu města schválit vydání 
Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 7/2018,  o nočním klidu, ve znění návrhu 
předkládaného sekretariátem tajemníka.   
 

ada města projednala předmětn  materiál na své sch zi konané dne 5. 2. 2020 a 
nechválila návrh usnesení s doporučujícím stanoviskem pro zastupitelstvo města. ada 
města sv m usnesením vyjádřila souhlas s předlo ením návrhu Obecně závazné 
vyhlášky Města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu k projednání zastupitelstvu města. 
 
 
V Mikulově dne  13. 2. 2020 
zpracoval    Bc. Petr Zoubek  
 
 
 
 
 
 



Obecně závazná vyhláška Města Mikulov 
č. 1/2020 

o nočním klidu  
 
 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne …... 2020 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: 
 

Čl. 1 
Vymezení nočního klidu 

 
1) Noční klid je časový úsek, kdy je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné 
projevy a to zejména do té míry, aby se uvnitř prostor určených k přenocování osob, 
jako jsou například rodinné domy, byty, ubytovací a rekreační objekty, neprojevovaly 
tyto hlučné projevy nad míru ostatních zdrojů hluku ve stejné době a na stejném 
místě obvyklých, které tato vyhláška neupravuje (jako je  např. hluk způsobený 
provozem na veřejných komunikacích nebo povětrnostními vlivy).  

2) Osoby provozující provozovny, které jsou možným zdrojem hluku v době nočního 
klidu jako jsou hostinská zařízení, zábavní podniky a podobné provozovny, musí 
v době nočního klidu zajistit jejich provoz tak, aby provoz a vše co s ním souvisí 
nenarušoval noční klid. 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

1) Noční klid je doba od 22. hodiny do 6. hodiny nebo doba stanovená touto obecně 
závaznou vyhláškou. 

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

− v noci z 18. 4. 2020 na 19. 4. 2020, Křest katalogu 25. ročníku MVS „dílna“, 
doba nočního klidu od 0. hodiny do 6. hodiny dne 19. 4. 2020 

− v noci z 24. 4. 2020 na 25. 4. 2020 a v noci z 25. 4. 2020 na 26. 4. 2020, 
Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou, 
doba nočního klidu od 23. hodiny  dne 24. 4. 2020 do 6. hodiny 25. 4. 2020 a 
od 23. hodiny dne 25. 4. 2020 do 6. hodiny dne 26. 4. 2020,  

− v noci z 2. 5. 2020 na 3. 5. 2020, Setkání souborů pod taneční horou, doba 
nočního klidu od 23 hodiny dne 2. 5. 2020 do 6. hodiny dne  3. 5. 2020, 

− v noci z 15. 5. 2020 na 16. 5. 2020, v noci z 16. 5. 2020 na 17. 5. 2020 a 
v noci z 17. 5. 2020 na 18. 5. 2020, Slavnosti města Mikulova, doba nočního 
klidu od 2. do 6. hodiny  dnů 16. 5. 2020, 17. 5. 2020 a  18. 5. 2020, 



− v noci z 29. 5. 2020 na 30. 5. 2020, v noci z 30. 5. 2020 na 31. 5. 2020 a 
v noci z 31. 5. 2020 na 1. 6. 2020,  Křehký Mikulov, doba nočního klidu od 0. 
do 6. hodiny dnů 30. 5. 2020, 31. 5. 2020 a 1. 6. 2020,  

− v noci z 5. 6. 2020 na 6. 6. 2020, v noci z 6. 6. 2020 na 7. 6. 2020 a v noci 
z 7. 6. 2020 na 8. 6. 2020, Mikulov Gourmet festival 2020, doba nočního klidu 
od 0. do 6. hodiny dnů 6. 6. 2020, 7. 6. 2020 a 8. 6. 2020,  

− v noci z 12. 6. 2020 na 13. 6. 2020, v noci z 13. 6. 2020 na 14. 6. 2020 a 
v noci z 14. 6. 2020 na 15. 6. 2020, Mikulovské ozvěny 60. Zlín Film Festivalu, 
doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 13. 6. 2020, 14. 6. 2020 a 
15. 6. 2020,  

− v noci z 26. 6. 2020 na 27. 6. 2020 a v noci z 27. 6. 2020 na 28. 6. 2020, 
Krojované hody, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 27. 6. 2020 a 
28. 6. 2020,  

− v noci  z  3. 7. 2020 na 4. 7. 2020, v noci z 4. 7. 2020 na 5. 7. 2020 a v noci 
z 5. 7. 2020 na 6. 7. 2020, Festival pouličního divadla v rámci MHDL, doba 
nočního klidu od 0. do 6. hodin dnů 4. 7. 2020, 5. 7. 2020  a 6. 7. 2020, 

− v noci z 4. 7. 2020 na 5. 7. 2020 Mikulovské sklepy open, doba nočního klidu 
od 0. do 6. hodiny dne 5. 7. 2020,  

− v noci z 11. 7. 2020 na 12. 7. 2020, zahájení Mikulovského výtvarného 
sympozia dílna 2020, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 12. 7. 2020,                              

− v noci z 17. 7. 2019 na 18. 7. 2020, v noci z 18. 7. 2020 na 19. 7. 2020 a 
v noci z 19. 7. 2020 na 20. 7. 2020 Festival Národy Podyjí, doba nočního klidu 
od 0.  do 6. hodiny dnů 18. 7. 2020,  19. 7. 2020 a 20. 7. 2020,  

− v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020,  v noci z 25. 7. 2020 na 26. 7. 2020,  
Festival barokního divadla,  doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 
25. 7. 2020 a 26. 7. 2020,  

− v noci z 7. 8. 2020 na 8. 8. 2020, Mikulovské pivobraní, Festival sousedé, 
doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 8. 8. 2020, 

− v noci z 8. 8. 2020 na 9. 8. 2020, Mikulovské pivobraní, Festival sousedé, 
Zakončení XXXII. Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“ 2020, doba 
nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne  9. 8. 2020, 

− v noci z 28. 8. 2020 na 29. 8. 2020 a v noci z 29. 8. 2020 na 30. 8. 2020, 
Eurotrialog, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 29. 8. 2020 
a 30. 8. 2020,  

− v noci z  8. 9. 2020 na 9. 9. 2020, společenský večer „konference e-
government 20:10“, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 9. 9. 2020, 

− v noci z 11. 9. 2020 na 12. 9. 2020 a v noci z 12. 9. 2020 na 13. 9. 2020, 
Pálavské vinobraní, doba nočního klidu od 2. do 6. hodiny dnů 12. 9. 2020 a 
13. 9. 2020,  

− noc z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021, Silvestr, doba nočního klidu od 2. do 6. 
hodiny dne 1. 1. 2021.  

 

 

Čl. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje je se Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o nočním klidu, ve znění 
pozdějších změn. 



 
 

Čl. 4 
Účinnost 

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

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



 
Obecně závazná vyhláška Města Mikulov 

č. 1/2020 
o nočním klidu  

 
 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne …... 2020 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: 
 
 

Čl. 1 
Vymezení nočního klidu 

 
1) Noční klid je časový úsek, kdy je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné 
projevy a to zejména do té míry, aby se uvnitř prostor určených k přenocování osob, 
jako jsou například rodinné domy, byty, ubytovací a rekreační objekty, neprojevovaly 
tyto hlučné projevy nad míru ostatních zdrojů hluku ve stejné době a na stejném 
místě obvyklých, které tato vyhláška neupravuje (jako je  např. hluk způsobený 
provozem na veřejných komunikacích nebo povětrnostními vlivy).  

2) Osoby provozující provozovny, které jsou možným zdrojem hluku v době nočního 
klidu jako jsou hostinská zařízení, zábavní podniky a podobné provozovny, musí 
v době nočního klidu zajistit jejich provoz tak, aby provoz a vše co s ním souvisí 
nenarušoval noční klid. 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

1) Noční klid je doba od 22. hodiny do 6. hodiny nebo doba stanovená touto obecně 
závaznou vyhláškou. 

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

 v noci z 18. 4. 2020 na 19. 4. 2020, Křest katalogu 25. ročníku MVS „dílna“, 
doba nočního klidu od 0. hodiny do 6. hodiny dne 19. 4. 2020 

 v noci z 24. 4. 2020 na 25. 4. 2020 a v noci z 25. 4. 2020 na 26. 4. 2020, 
Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou, 
doba nočního klidu od 23. hodiny  dne 24. 4. 2020 do 6. hodiny 25. 4. 2020 a 
od 23. hodiny dne 25. 4. 2020 do 6. hodiny dne 26. 4. 2020,  

 v noci z 1. 5. 2020 na 2. 5. 2020, Hudba v parku, doba nočního klidu od 0. do 
6. hodiny dne 2. 5. 2020 



 v noci z 2. 5. 2020 na 3. 5. 2020, Setkání souborů pod taneční horou, doba 
nočního klidu od 23 hodiny dne 2. 5. 2020 do 6. hodiny dne  3. 5. 2020, 

 v noci z 15. 5. 2020 na 16. 5. 2020, v noci z 16. 5. 2020 na 17. 5. 2020 a 
v noci z 17. 5. 2020 na 18. 5. 2020, Slavnosti města Mikulova, doba nočního 
klidu od 2. do 6. hodiny  dnů 16. 5. 2020, 17. 5. 2020 a  18. 5. 2020, 

 v noci z 29. 5. 2020 na 30. 5. 2020, v noci z 30. 5. 2020 na 31. 5. 2020 a 
v noci z 31. 5. 2020 na 1. 6. 2020,  Křehký Mikulov, doba nočního klidu od 0. 
do 6. hodiny dnů 30. 5. 2020, 31. 5. 2020 a 1. 6. 2020,  

 v noci z 5. 6. 2020 na 6. 6. 2020, v noci z 6. 6. 2020 na 7. 6. 2020 a v noci 
z 7. 6. 2020 na 8. 6. 2020, Mikulov Gourmet festival 2020, doba nočního klidu 
od 0. do 6. hodiny dnů 6. 6. 2020, 7. 6. 2020 a 8. 6. 2020,  

 v noci z 12. 6. 2020 na 13. 6. 2020, v noci z 13. 6. 2020 na 14. 6. 2020 a 
v noci z 14. 6. 2020 na 15. 6. 2020, Mikulovské ozvěny 60. Zlín Film Festivalu, 
doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 13. 6. 2020, 14. 6. 2020 a 
15. 6. 2020,  

 v noci z 26. 6. 2020 na 27. 6. 2020 a v noci z 27. 6. 2020 na 28. 6. 2020, 
Krojované hody, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 27. 6. 2020 a 
28. 6. 2020,  

 v noci  z  3. 7. 2020 na 4. 7. 2020, v noci z 4. 7. 2020 na 5. 7. 2020 a v noci 
z 5. 7. 2020 na 6. 7. 2020, Festival pouličního divadla v rámci MHDL, doba 
nočního klidu od 0. do 6. hodin dnů 4. 7. 2020, 5. 7. 2020  a 6. 7. 2020, 

 v noci z 4. 7. 2020 na 5. 7. 2020 Mikulovské sklepy open, doba nočního klidu 
od 0. do 6. hodiny dne 5. 7. 2020,  

 v noci z 11. 7. 2020 na 12. 7. 2020, zahájení Mikulovského výtvarného 
sympozia dílna 2020, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 12. 7. 2020,                              

 v noci z 17. 7. 2019 na 18. 7. 2020, v noci z 18. 7. 2020 na 19. 7. 2020 a 
v noci z 19. 7. 2020 na 20. 7. 2020 Festival Národy Podyjí, doba nočního klidu 
od 0.  do 6. hodiny dnů 18. 7. 2020,  19. 7. 2020 a 20. 7. 2020,  

 v noci z 24. 7. 2020 na 25. 7. 2020,  v noci z 25. 7. 2020 na 26. 7. 2020,  
Festival barokního divadla,  doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 
25. 7. 2020 a 26. 7. 2020,  

 v noci z 7. 8. 2020 na 8. 8. 2020, Mikulovské pivobraní, Festival sousedé, 
doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 8. 8. 2020, 

 v noci z 8. 8. 2020 na 9. 8. 2020, Mikulovské pivobraní, Festival sousedé, 
Zakončení XXXII. Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“ 2020, doba 
nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne  9. 8. 2020, 

 v noci z 28. 8. 2020 na 29. 8. 2020 a v noci z 29. 8. 2020 na 30. 8. 2020, 
Eurotrialog, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dnů 29. 8. 2020 
a 30. 8. 2020,  

 v noci z  8. 9. 2020 na 9. 9. 2020, společenský večer „konference e-
government 20:10“, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 9. 9. 2020, 

 v noci z 11. 9. 2020 na 12. 9. 2020 a v noci z 12. 9. 2020 na 13. 9. 2020, 
Pálavské vinobraní, doba nočního klidu od 2. do 6. hodiny dnů 12. 9. 2020 a 
13. 9. 2020,  

 noc z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021, Silvestr, doba nočního klidu od 2. do 6. 
hodiny dne 1. 1. 2021.  

 

 



Čl. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje je se Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o nočním klidu, ve znění 
pozdějších změn. 
 
 

Čl. 4 
Účinnost 

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

 

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