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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2021, 
O NOČNÍM KLIDU 

 
 
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 22.04.2021 usnesením č. 687/21 usneslo vydat 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 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 (dále jen 
„vyhláška“): 
 
 

Čl. 1 
Předmět 

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 
 

Čl. 2 
Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1  
 

Čl. 3 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž 

nemusí být doba nočního klidu dodržována 

1. Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna. 

2. Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin v době konání následujících akcí: 
a) Šumperský majáles (2 noci v měsíci červenci nebo srpnu), 
b) Den sousedů na Pražské ulici (1 noc z poslední soboty v měsíci květnu na neděli), 
c) Slavnosti města Šumperka (noc ze čtvrtku na pátek, noc z pátku na sobotu a následující noc ze 

soboty na neděli koncem května, nebo začátkem června), 
d) Muzejní noc (1 noc v květnu nebo červnu), 
e) Divadlo v parku (4 noci v měsíci červnu, červenci nebo srpnu), 
f) Letní divadelní představení (2 noci v období od července do srpna), 
g) Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka (1 noc ze soboty na neděli v červnu), 
h) Setkání členů zahrádkářského svazu v zahrádkářské kolonii Vyhlídka (1 noc ze soboty na neděli 

v červnu), 
i) Biograf Láska v zahradě kina (1 noc v červnu), 
j) Temenická pouť na Sluneční škole (1 noc z pátku na sobotu v druhé polovině června), 
k) Zahájení prázdnin Pod Kaštanem (1 noc z posledního pátku v měsíci červnu na sobotu), 
l) Ochutnávka plzeňských piv Pod Kaštanem (1 noc v červnu), 
m) Večer s hudbou v Taverně (vždy jedna noc v daných měsících – červen, červenec, srpen) 
n) Taneční zábava v Hanušovické pivnici (5 nocí v období od května do září, vždy jedna noc v daném 

měsíci), 
o) Pecha Kucha (1 noc v období od května do září), 
p) Biograf Láska na točáku (6 nocí v období od května do září), 
q) Mezinárodní folklorní festival CIOF a IOV Šumperk (dvě noci v srpnu), 
r) Revival Invaze (1 noc z pátku na sobotu nebo 1 noc ze soboty na neděli v druhé polovině srpna), 
s) Špekfest open air (1 noc v období od června do srpna), 
t) Šumperské pomněnky (1 noc v období od června do srpna), 
u) Multižánrový kulturní večer (2 noci v období od května do září), 
v) Letní ples (1 noc koncem srpna či počátkem září), 
w) Kulturní akce v Pavlínině dvoře (4 noci v období od června do září), 
x) Cinemondays v zahradě Kina Oko (17 nocí z pondělí na úterý v období od června do září), 
y) Letní kino v zahradě Kina Oko (26 nocí v období od června do srpna), 
z) Vánoce v Šumperku (1 noc v den zahájení a každá noc z pátku na sobotu v prosinci a Mikulášská 

noc). 
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3. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 2 této vyhlášky bude zveřejněna 
Městským úřadem Šumperk na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání. 

 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o nočním klidu. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.05.2021. 

 
 
 
 
 Mgr. Tomáš Spurný Ing. Marta Novotná 
 starosta 1. místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Vydává město Šumperk 


