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Město Mikulov 
Sekretariát tajemníka 

Náměstí 1, 69220 Mikulov 
tel.:519444555, fax:519444500 
e-mail:podatelna@mikulov.cz 

*MUMIX00T4NNY*      
MUMIX00T4NNY 

 

 

 
O z n á m e n í 

Město Mikulov oznamuje, že ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků byla 
dne 20. 3. 2023 v 10.22 hod. vyhlášena Obecně závazná vyhláška města Mikulov  č. 1/2023, o 
nočním klidu (dále jen „OZV č. 1/2023“).  
K OZV č. 1/2023 se zveřejňují tato metadata: 
Název USC, který právní předpis vydal:   Město Mikulov 
Druh právního předpisu:                            Obecně závazná vyhláška 
Číslo právního předpisu:                             1/2023 
Název právního předpisu:                          Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 1/2023,  
                                                                        o  nočním klidu 
Datum vydání právního předpisu:            1. 3. 2023 
Zákonné zmocnění k vydání 
právního předpisu:                                     § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých  
                                                                        přestupcích, v platném znění 
Oblast úpravy:                                             noční klid 
Předpokládaná účinnost:                          4. 4. 2023  
Označení právního předpisu,                       
který je měněn:                                           Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 1/2022 
o  
                                                                       nočním klidu , ve znění OZV č. 3/2022  
Příloha:   OZV č. 1/2023 
                                                                                                        JUDr. Jiří  V e č e ř a 
                                                                                                                   Tajemník 
                                                                                                                         v.r.   
 
 
 
 
Na úřední desku vyvěšeno  dne:    20. 3. 2023 
Z úřední desky sejmuto dne: 
 
  

 

 

 

 

 

Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne 20.03.2023 
MUMI 23012604 Petr Zoubek Počet stran: 
Spis Tel: 519444559 

Mail: zoubek@mikulov.cz 
Vaše číslo jednací:       
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Město Mikulov 
zastupitelstvo města 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška Města Mikulov 
č. 1/2023 

o nočním klidu  
 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 1. 3. 2023 usnesením 
č. ZM5/2023/14/1 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 28. 4. 2023 (pátek) na 29. 4. 2023 (sobota), Pálavský okruh, 
Mikulovská přehlídka vín, Setkání souborů pod taneční horou, doba nočního 
klidu od  23. hodiny dne 28. 4. 2023. dne do 6. hodiny  dne  29. 4. 2023,  

 v noci z 29. 4. 2023 (sobota) na 30. 4. 2023 (neděle), Křest katalogu 29. 
ročníku MVS „dílna“, Pálavský okruh, Mikulovská přehlídka vín, Setkání 
souborů pod taneční horou, doba nočního klidu od 23. hodiny dne 29. 4. 2023 
do 6. hodiny dne 30. 4. 2023, 
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 v noci z 12. 5. 2023 (pátek) na 13. 5. 2023 (sobota) a v noci z 13. 5. 2023 
(sobota) na 14. 5. 2023 (neděle), Slavnosti města Mikulova, doba nočního 
klidu od 0. do 6. hodiny  dne 13. 5. 2023 a od 0. do 6. hodiny dne 14. 5. 2023, 

 v noci z 26. 5. 2023 (pátek) na 27. 5. 2023 (sobota), Křehký Mikulov, doba 
nočního klidu od 23. hodiny dne 26. 5. 2023 do 6. hodiny dne 27. 5. 2023, 

 v noci z 3. 6. 2023 (sobota) na 4. 6. 2023 (neděle),  Dance Párty Rádia Kiss, 
doba nočního klidu od 23. hodiny dne 3. 6. 2023 do 6. hodiny dne  4. 6. 2023,  

 v noci z 24. 6. 2023 (sobota) na 25. 6. 2023 (neděle), Krojované hody, doba 
nočního klidu od 0. hodiny do 6. hodiny dne 25. 6. 2023  

 v noci z 30. 6. 2023 (pátek) na 1. 7. 2023 (sobota), La Strada, doba nočního 
klidu od 0. do 6. hodiny dne 1. 7. 2023, 

 v noci z 1. 7. 2023 (sobota) na 2. 7. 2023 (neděle), La Strada,  Mikulovské 
sklepy open,  doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny dne 2. 7. 2023, 

 v noci z 2. 7. 2023 (neděle) na 3. 7. 2023 (pondělí), La Strada,  doba nočního 
klidu od 23. hodiny dne 2. 7. 2023 do 6. hodiny dne 3. 7. 2023, 

 v noci z 9. 7. 2023 (neděle) na 10. 7. 2023 (pondělí), zahájení XXX. 
Mikulovského výtvarného sympozia dílna 2023,  doba nočního klidu od 23. 
dne 9. 7. 2023 do 6. hodiny dne 10. 7. 2023,                              

 v noci z 14. 7. 2023 (pátek) na 15. 7. 2023 (sobota), Festival Národy Podyjí, 
doba nočního klidu od 23. hodiny dne 14. 7. 2023  do 6. hodiny dne 15. 7. 
2023, 

  v noci z 15. 7. 2023 (sobota) na 16. 7. 2023 (neděle),  Festival Národy Podyjí, 
doba nočního klidu od 0. hodiny do 6. hodiny dne 16. 7. 2023,  

 v noci z 28. 7. 2023 (pátek) na 29. 7. 2023 (sobota), Festival barokního 
divadla, doba nočního klidu  od 23. hodiny dne 28. 7. 2023 do 6. hodiny dne 
29. 7. 2023, 

 v noci z 29. 7. 2023 (sobota) na 30. 7. 2023 (neděle),  Festival barokního 
divadla, MKLV Fest,  doba nočního klidu od 23. hodiny dne 29. 7. 2023 do 6. 
hodiny dne 30. 7. 2023,  

 v noci z 5. 8. 2023 (sobota) na 6. 8. 2023 (neděle), Zakončení XXX 
Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“ 2023 doba nočního klidu od 0.  
do 6. hodiny dne  6. 8. 2023, 

 v noci z 25. 8. 2023 (pátek) na 26. 8. 2023 (sobota) a v noci z 26. 8. 2023 
(sobota) na 27. 8. 2023 (neděle), Festival MikuLove, doba nočního klidu  od 0. 
do 6. hodiny dne 26. 8. 2023 a od 0.do 6. hodiny dne 27. 8. 2023, 

 v noci z 5. 9. 2023 (úterý) na 6. 9. 2023 (středa),  společenský večer výroční 
konference e-government 20:10, doba nočního klidu od 0. do 6. hodiny 
dne 6. 9. 2023,  

 v noci z 8. 9. 2023 (pátek) na 9. 9. 2023 (sobota)  a v noci z 9. 9. 2023 
(sobota) na 10. 9. 2023 (neděle), Pálavské vinobraní, doba nočního klidu od 2. 
do 6. hodiny dne 9. 9. 2023 a od 2. do 6. hodiny dne 10. 9. 2023,  

 noc z 31. 12. 2023 (neděle) na 1. 1. 2024 (pondělí), Silvestr, doba nočního 
klidu od 2. do 6. hodiny dne 1. 1. 2024.  

 
Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje je se Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o nočním klidu, ve znění 
pozdějších změn. 
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Čl. 4 
Účinnost 

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

  

 

        

    ..............................................               ........................................... 

         Ing. arch. Ivo Hrdlička                              Mgr. Jitka Sobotková        

             1. místostarosta                               starostka 

 

 

 

Vyhlášeno  dne:  20. 3. 2023 
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