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M Ě S T O  T Ý N E C  N A D  S Á Z A V O U

Obecně	závazná	vyhláška	Města	Týnce	nad	Sázavou

č.	1/2022

o	regulaci	hlučných	činností	a	nočního	klidu

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou se na svém zasedání dne 20. 6. 2022 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 10 písm. a), v souladu s ustanovením § 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, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Předmět a cíl obecně závazné vyhlášky

(1) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, 
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako 
územním samosprávným celkem.

(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 
směřujících k ochraně před hlukem, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který 
umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro 
život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

(3) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je dále stanovení výjimečných případů, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s 

dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na celém území města Týnec nad Sázavou, je 
používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 3
Omezení činností

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 
6:00 hodin do 9:00 hodin a od 12:00 hodin do 22:00 hodin veškerých prací a činností spojených 
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.
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Čl. 4
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 1

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

(1) Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 hodin do 6:00 hodin, a to v následujících 
případech:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna - konání oslav příchodu nového roku,

b) v noci z 30. dubna na 1. května - pálení čarodějnic,

c) v noci ze dne konání tradiční akce „Keltský večer“ na den následující konané jednou ze 
soboty na neděli v měsíci září v areálu týneckého hradu,

d) v noci ze dne konání tradiční akce „Týnecký střep“ na den následující konané jednou 
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v měsíci srpnu, v areálu týneckého hradu,

e) v noci ze dne konání tradiční akce „Setkání Týnců“ na den následující konané jednou 
ze soboty na neděli v měsíci červnu nebo září,

f) v noci ze dne konání tradiční akce „Rock Park“ na den následující konané jednou ze 
soboty na neděli v měsíci červnu na parkovišti před městským úřadem,

(2) Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 hodin do 6:00 hodin, a to v následujících 
případech:

a) v noci ze dne konání tradiční akce „Dětský den“ na den následující konané jednou ze 
soboty na neděli v měsíci červnu,

b) v noci ze dne konání tradiční akce „Hruškův pětiboj“ na den následující konané jednou 
ze soboty na neděli v měsíci srpnu v areálu tenisových kurtů v Týnci nad Sázavou,

c) v místní části Pecerady v noci ze dne konání tradiční akce „Letní taneční zábava pod 
širým nebem“ na den následující konané jednou ze soboty na neděli v měsíci červenci 
v areálu fotbalového hřiště v Peceradech,

d) v místní části Pecerady v noci ze dne konání tradiční akce „Dětská olympiáda“ na den 
následující konané jednou ze soboty na neděli v měsíci červnu v areálu fotbalového 
hřiště v Peceradech,

e) v Týnci nad Sázavou v areálu FK Týnec v Náklí v noci ze dne konání akce „Letní 
zábava pod širým nebem s živou hudbou“ na den následující konané z pátku na sobotu 
nebo ze soboty na neděli v období od 1. 6. do 31. 8., celkem maximálně pět akcí,

f) v noci ze dne pořádání akce „Letní kino pod širým nebem“ na den následující konané 
jednou z pátka na sobotu v měsíci červenci a jednou z pátka na sobotu v měsíci srpnu,

                                                
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“
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g) v noci ze dne pořádání akce „koncert“ nebo „festival“ nebo „taneční akce“ (celkem 
maximálně 6 akcí) na den následující konané z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli 
v zahradě hotelu Týnec v období od 1. 6. do 30. 9.,

h) v noci ze dne pořádání akce „svatba“ na den následující konané v zahradě Hotelu Týnec 
z pátka na sobotu nebo ze soboty na neděli v období od 1. 6. do 30. 9.

(3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. c), d), e), f), a 
v odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude 
zveřejněna městským úřadem na úřední desce popřípadě na webových stránkách města 
minimálně 5 dnů před datem konání na základě písemného podnětu pořadatele

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o regulaci 
hlučných činností a nočního klidu.

Čl. 7
Účinnost

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

_____________________ _____________________

Mgr. Petr Znamenáček Mgr. Martin Kadrnožka

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne:




