odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení dozoru Praha

Právní posouzení obecně závazné vyhlášky
Obec: Plchov (dále jen „obec“)
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č. /2021, o nočním klidu (dále jen „OZV“)
Datum vydání:
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Datum účinnosti:

15. 12. 2020
21. 12. 2020
neuvedeno
05. 01. 2021

Na základě zmocnění:
- ust. § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- ust. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
K obsahu OZV:
Jednotlivá ustanovení OZV byla zpracována dle doporučeného vzoru a v souladu
s metodikou Ministerstva vnitra.
K OZV uplatňujeme následující připomínky:
Název OZV
V souvislosti s číslem OZV (1/2021) obec upozorňujeme, že dle ust. § 12 odst. 4
zákona o obcích se právní předpisy obce označují pořadovými čísly, přičemž číselná
řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku, což znamená, že by
pořadové číslo OZV mělo být lomeno rokem vydání OZV.
Vnitřní struktura a členění OZV
Upozorňujeme, že jednotlivé články se člení na odstavce. Pokud je v OZV více
článků, může se text členit na části. Odstavce článků se na začátku označují
arabskými číslicemi v souvislé číselné řadě /viz Čl. 3 odst. 3 – chybí členění na odst.
1 (doporučujeme přiřadit k stanovení výjimečných případů, kdy nemusí být doba
nočního klidu dodržována) a členění na odst. 2 (doporučujeme přiřadit k stanovení
výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší).
V návaznosti na uvedené dále doporučujeme uplatnit stejný způsob členění
ustanovení v odst. 1 a odst. 2 (členění na písmena).
Čl. 3 Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
Obci doporučujeme vymezené případy (akce) doplnit o slovo(a) např.: „tradičního“
nebo „tradiční akce“.
Dále u výjimečného případu uvedeného pod písm. c) /Okresní kolohry Plamen/
doporučujeme vypustit z textu slova: „… v termínu stanoveném SH ČMS-OSH
Kladno“, neboť pro účely této OZV jde o termín, který stanovuje obec, dále rovněž
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doporučujeme z hledisky rámcové předvídatelnosti doplnit do ustanovení měsíc,
kdy lze předpokládat konání této akce. Pro úplnost k tomuto dále uvádíme, že pokud
není v daném případě znám přímo přesný a konkrétní termín pořádání této akce, tak
obec v ustanovení odst. 3 dále uvádí postup k poskytnutí informace o konkrétním
termínu konání této akce
Stanovením výjimek z doby nočního klidu se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 4/16, ve kterém judikoval, že: „veřejný zájem, jakým je nerušený
odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování
mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných
případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší
nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet
a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tj. buď
konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v
obci předvídatelné.“
V návaznosti na výše uvedený nález Ústavního soudu obec upozorňujeme na právo
občanů obce na nerušený spánek a doporučujeme, aby v případě vymezování
výjimečných případů (akcí) z doby nočního klidu obec vždy řádně zvážila, zda jsou
splněny zákonem o některých přestupcích a judikaturou Ústavního soudu stanovené
podmínky, a to jednak podmínka předvídatelnosti a dále podmínka výjimečnosti, tedy
že se musí jednat o akce, kdy zájem na jejich konání převažuje nad právem občanů
obce na nerušený spánek.
Dále obec rovněž upozorňujeme, že v případě stanovení doby nočního klidu v době
konání společenských a podobných akcí odlišně od zákona o některých přestupcích
platí tato upravená doba nočního klidu na celém území obce, a proto nelze na celém
území obce nikoho v době stanovení výjimek sankcionovat za rušení nočního klidu.
V rámci abstraktní kontroly zákonnosti OZV lze mít vzhledem k charakteru a četnosti
stanovených případů za to, že se jedná o výjimečné, společenské a též tradiční akce
obce, které obec stanovila s ohledem na místní podmínky.
Závěr: OZV nebyla shledána v rozporu se zákonem.
Zpracoval: Ing. Zdeněk Šusta
Schválil: Mgr. Rostislav Kubík
V Praze dne 18. ledna 2020
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