STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
Zastupitelstvo města Karlovy Vary

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
č. 8/2021,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

schválena dne 2.11.2021

účinnost od 23.11.2021

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary
č. 8/2021,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 2.11.2021, usnesením č. ZM/252/11/21
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen jako „vyhláška“) je stanovení výjimečných
případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a regulace činností v nevhodnou
denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými
mravy.

Čl. 2
Doba nočního klidu
(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hod1.
(2) V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.
(3) Po dobu trvání akce Zahájení lázeňské sezony se doba nočního klidu v noci z pátku na sobotu
a ze soboty na neděli vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.
(4) Po dobu trvání akce Vary Good Fest se doba nočního klidu v noci z pátku na sobotu a ze soboty
na neděli vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.
(5) Po dobu trvání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se doba nočního klidu vymezuje
od 0:00 do 6:00 hod.
(6) Po dobu konání akcí pořádaných v rámci programu Karlovarského kulturního léta a schválených
Radou města Karlovy Vary se doba nočního klidu v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
v měsících červen až září vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.
(7) Po dobu trvání akce Festival světla se doba nočního klidu v noci z pátku na sobotu a ze soboty na
neděli vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.
(8) Po dobu trvání akce Romantická noční plavba po řece Teplé se doba nočního klidu v noci z pátku
na sobotu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.
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§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Po dobu trvání akce Podzimní slavnosti se doba nočního klidu v noci z pátku na sobotu a ze
soboty na neděli vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.
(10) Po dobu trvání akce Vánoční trhy Karlovy Vary, sobota před první adventní nedělí až
28. prosinec včetně, se doba nočního klidu v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.
(11) Informace o konkrétním datu konání akcí uvedených v odst. 3 až 10 tohoto článku vyhlášky bude
zveřejněna Magistrátem města Karlovy Vary na úřední desce, a to i způsobem umožňující
dálkový přístup, vždy minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 3
Hlučné činnosti
(1) Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích2 v době od 06:00 do
08:00 a od 12:00 do 22:00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, bouracích kladiv, apod.
(2) Povinnost uvedená v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky se nevztahuje na provádění staveb a zařízení
dopravní a technické infrastruktury3 mimo vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary4.

Čl. 4
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních předpisů5.

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 5/2009, o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností a obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary
č. 3/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2009, o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností.

2

3
4
5

§ 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. m) bod 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 nařízení vlády č. 321/2012 Sb., o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa
Karlovy Vary.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 a § 5
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………........
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.
primátorka
statutárního města Karlovy Vary

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

……………………………........
Mgr. Tomáš Trtek
1. náměstek primátorky
statutárního města Karlovy Vary

