
 

MĚSTO CHROPYNĚ 
Zastupitelstvo města Chropyně 

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 7/2017, 
kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení 

 
Zastupitelstvo města Chropyně na svém zasedání dne 29. listopadu 2017 usnesením číslo 
ZM 22/22/2017 vydává na základě § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Cílem vydání této obecně závazné vyhlášky je vytvoření takového stavu, který umožní 
bezproblémové soužití občanů města Chropyně a části Plešovec, bude chránit nejen 
veřejný zájem, ale i soukromé a rodinné právo a především právo na pokojné bydlení a 
spánek, a zároveň budou vytvořeny vhodné podmínky pro podnikání. 

(2) Předmětem vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků činnosti, která by mohla, zejména 
v době nočního klidu, narušovat veřejný pořádek, být v rozporu s dobrými mravy, 
ohrožovat majetek, zdraví a soukromí občanů, tedy regulace provozní doby pohostinských 
zařízení.  

 
Článek 2 

Vymezení pojmů 
Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

a) veřejným pořádkem dodržování souhrnu společenských, etických a právních norem, 
které vede ke klidnému a spořádanému soužití, 

b) pohostinským zařízením provozovna, ve které je provozována živnost „hostinská 
činnost“; hlavním znakem je obsluha hostů s podáváním jídla, nápojů k bezprostřední 
konzumaci a zabezpečení příslušných doplňkových prodejů a služeb, 

c) provozní dobou pohostinského zařízení doba určená pro styk se spotřebiteli, 
d) územím města Chropyně ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o obcích tyto části města: 

Chropyně (k. ú. Chropyně) a Plešovec (k. ú. Plešovec), 
e) dnem pracovního klidu všechny dny ve smyslu § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních 

svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Článek 3 

Omezení provozní doby 
Na území města Chropyně se stanoví provozní doba všech pohostinských zařízení, které jsou 
na něm umístěny, takto:  

a) konec provozní doby: v pátek, sobotu a dnech předcházejících dnu pracovního klidu 
nejpozději do 01:00 následujícího dne, dne 31. prosince do 04:00 následujícího dne a 
v ostatních dnech do 23:00, 

b) počátek provozní doby: v sobotu, v neděli a ve dnech pracovního klidu nejdříve od 
09:00, v ostatních dnech nejdříve od 08:00. 
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Článek 4 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Sigmundová, v. r. Božena Hrabalová, v. r. 
starostka místostarostka 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 04.12.2017 
 
 
Sejmuto na úřední desce: 


