
Město Sezimovo Ústí  
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí 

 
Obecně závazná vyhláška  

o nočním klidu,  
o ochraně veřejného pořádku, 

o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinské a obdobné činnosti, 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav 
 a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění 

veřejného pořádku. 
 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí se na svém zasedání dne 27. 4. 2022 usnesením č. 14/2022/20  
usneslo vydat na základě § 10 písm. a), b) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., 
 o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Město Sezimovo Ústí (dále jen „Město“), v souladu s platnou právní úpravou1 deklaruje, 
k uspokojování potřeb občanů Města, touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) 
svůj zájem na ochraně veřejného pořádku, s důrazem na provozování hostinských a obdobných 
činností. 
 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace hlučných činností na území města Sezimovo Ústí, 
ochrana veřejného pořádku při provozování hostinských a obdobných činností a dále také 
stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než 
stanoví zákon. Cílem této vyhlášky je také jednak regulace nežádoucích důsledků provozování 
hostinských činností v době nočního klidu, zejména narušení veřejného pořádku a jednak 
vytvořit provozovatelům hostinské činnosti takové podmínky, aby při jejich podnikání 
nedocházelo ke kolizi s dodržováním veřejného pořádku ve Městě v době nočního klidu. Cílem 
této vyhlášky je rovněž chránit veřejný zájem a současně i právo na pokojné bydlení a spánek, 
jakožto součást práva na ochranu soukromého/rodinného života v širším slova smyslu. 

 
(3) Touto vyhláškou není dotčeno právo fyzických a právnických osob na podnikání a provozování 

jiné hospodářské činnosti.2 
 

Čl. 2 
Základní pojmy 

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
a) veřejným pořádkem jednak souhrn pravidel chování obsažený v právních normách 

a jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejichž zachování je podle 
obecného názoru nezbytnou podmínkou klidného a spořádaného společenského soužití, 

b) dobou nočního klidu doba od 22:00 hod. do 06:00 hod.,3 

 
1 § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2 Čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 
3 § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



c) hostinskými a obdobnými zařízeními zejména provozovny, v nichž se provozuje, alespoň 
v částečném rozsahu, hostinská činnost, tj. příprava a podávání jídla a nápojů 
k bezprostřední spotřebě, včetně zabezpečování příslušných doplňkových prodejů 
 a služeb. Hlavním znakem hostinské činnosti je především obsluha hostů na místech 
k tomu určených – restaurace, kavárny, vinárny, bary, samoobslužné restaurace, zahradní 
restaurace, cukrárny, bufety, stánky rychlého občerstvení apod. 

 
Čl. 3 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

(1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je: 
a) rušení nočního klidu, 
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou dobu. 

 
Čl. 4 

Omezení činností 
(1) V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. 

 
(2) Každý je povinen zdržet se na území města o nedělích a státem uznaných dnech pracovního 

klidu v době do 10:00 hod. a po 18:00 hod. veškerých činností spojených s užíváním zařízení 
a přístrojů způsobujících hluk. 

 
(3) Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí konaných na venkovním prostranství 

jsou povinni tyto akce ukončit do 22:00 hod.  
 
(4) V době nočního klidu není dovoleno provozovat hostinskou a další obdobnou činnost  

v tzv. předzahrádkách, sloužících k hostinské činnosti, které nepodléhají regulaci podle tržního 
řádu.4 

 
 

Čl. 5 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší5 

(1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hod. do 6:00 hod. v noci z 31. 12. na 1. 1. z důvodu 
oslavy nového roku; 

(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 hod. do 6:00 hod., a to: 
a) v noci ze dne 30. 4. na 1. 5. z důvodu konání společenské akce – pálení čarodějnic, 
b) poslední pátek před zahájením hlavních školních prázdnin6 z důvodu konání společenské 

akce – zahájení prázdnin, např. v roce 2022 v noci ze dne 24. 6. na 25. 6., 
c) poslední pátek před ukončením hlavních školních prázdnin5 z důvodu konání společenské 

akce – ukončení prázdnin, např. v roce 2022 v noci ze dne 26. 8. na 27. 8. 
 

čl. 6 
Regulace provozní doby hostinských a obdobných zařízení 

 
(1)    V části katastrálním území obce, které je ohraničené červenou barvou v přiloženém situačním  

       náčrtu, jsou provozovatelé oprávněni stanovit si otevírací dobu v těchto časových intervalech: 

 
4 Tj. Nařízení města Sezimovo Ústí, kterým se vydává tržní řád 
5 § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
6 § 10 odst. 7 a § 24 odst. 5 vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované 
Ministerstem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 



a) neděle až čtvrtek nejdříve v 8:00 hod. a nejpozději v 23:00 hod.,   
b) pátek, sobota, den před dnem pracovního klidu7 nejdříve v 8:00 hod. a nejpozději 

 v 02:00 hod. 
 

(2) Omezení uvedené v odst. 1 tohoto článku neplatí na Silvestra každého roku, tj. od 31.12.  
do skončení následujícího dne. 

 
Čl. 7 

Dohled a sankce 
(1) Kontrolu dodržování veřejného pořádku provádí Městská policie Sezimovo Ústí, čímž nejsou 

dotčeny pravomoci Police České republiky. 
 

(2) Porušení ustanovení této vyhlášky může být postihováno podle zvláštních předpisů.8 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. č. 5/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností, obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o ochraně veřejného pořádku při provozování 
hostinských činnosti, a obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu. 

 
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.06.2022, s výjimkou Čl. 6, který 

nabývá účinnosti dnem 01.06.2023. 
 
 
 

 
Otisk úředního razítka 

 
 

 
           Ludmila Svatková v.r.                                                Mgr. Ing. Martin Doležal v.r. 
                místostarostka                                                                       starosta         

 
 
 
 
 
 

 
7 § 1, 2 a 3 zák. č. 245/2000 Sb.,  o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
8 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 




