
Obecně závazná vyhláška města Sušice 

o nočním klidu 

Zastupitelstvo města Sušice se na svém zasedání dne 20. dubna 2022 usneslo vydat na 

základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Předmět  

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž 

se doba nočního klidu nevymezuje, nebo je doba nočního klidu vymezena dobou kratší. 

 

Čl. 2 

Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé hodiny daného dne do šesté 

hodiny následujícího dne.1 

 

Čl. 3 

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší,  

nebo při nichž se doba nočního klidu nevymezuje  

 

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech: 

a) v noci z 14. května na 15. května 2022 z důvodu konání tradiční akce Majáles na 

ostrově Santos; 

b) v noci z 2. července na 3. července 2022 z důvodu konání akce Funny Bunny 

v lokalitě Mlýn Pelant; 

c) v noci ze dne konání tradičních letních akcí na ostrově Santos na den následující:  

8. července 2022 – hudební produkce skupin Dymytry - Arakain; 

16. července 2022 – hudební produkce Latino Party; 

22. července 2022 – hudební produkce skupiny Rybičky 48; 

30. července 2022 – akce Pěnová party; 

6. srpna 2022- hudební produkce skupiny Škwor; 

19. srpna 2022- hudební produkce skupiny Kabát Revival; 

d) v noci z 13. srpna na 14. srpna 2022 - z důvodu konání kulturního festivalu InSpirace 

na dětském hřišti u gymnázia; 

                                                           
1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se 

rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné 
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“ 



e) v noci ze 17. září na 18. září 2022 - z důvodu konání akce „Oslavy 140 let SHD 

Volšovy“, lokalita Volšovy. 

 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech: 

a) v noci z 20. května na 21. května a z 21. května na 22. května 2022 – z důvodu konání 

Sušických slavností, lokalita náměstí, 

b) v noci z 23. července na 24. července 2022 z důvodu konání tradiční akce Piggy Beer 

session vol. 6 v prostoru Skateparku; 

c) v noci z 27. srpna na 28. srpna 2022 – z důvodu konání tradičního hudebního festivalu 

Metal Madness, lokalita Santos; 

d) v noci z 2. září na 3. září 2022 – z důvodu hudební produkce skupiny Harlej, lokalita 

Santos; 

e) v noci z 3. září na 4. září 2022 – z důvodu hudební produkce skupiny Brutus, lokalita 

Santos, a z důvodu konání akce Šumava Against, lokalita Chatová osada Luh; 

f) v noci ve dnech konání tradiční Sušické pouti na den následující, konané z pátku na 

sobotu a ze soboty na neděli jeden víkend v měsíci září. 

 

3) Doba nočního klidu se vymezuje od 23:00 do 06:00 hodin, a to v noci z 1. řijna na 2. října 

2022 – z důvodu hudební produkce U chovatelů v Sušici. 

 

4) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince 2022 na 1. ledna 2023, „Silvestr“.  

 

Čl. 4 

Účinnost 

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

 

             

 František Jelínek Bc. Petr Mottl 

      místostarosta města Sušice                                                         starosta města Sušice 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne:   


