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Zastupitelstvo statutárního města Opavy se na svém zasedání dne 22. 6. 2020 usnesením č. 407/11/ZM/20  
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a ustanovení § 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, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu a regulaci hlučných činností 
(dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 
 

1. V článku 4 vyhlášky se v odstavci prvním doplňují nová písmena n), o) a p), v) které znějí: 

„n) Charitativní akce a vinobraní (září) v areálu fotbalového klubu, Opava Kylešovice v rozsahu jednoho dne, 
který bude určen způsobem uvedeným v odstavci pátém tohoto článku, 

o) Den PČR, Hurá na prázdniny (červen, červenec) v areálu fotbalového klubu, Opava Kylešovice v rozsahu 
jednoho dne, který bude určen způsobem uvedeným v odstavci pátém tohoto článku, 

p) Zahájení léta v Kolibě na statku (červen, červenec) v rozsahu jednoho dne, který bude určen způsobem 
uvedeným v odstavci pátém tohoto článku, 

v) Den Romů na hřišti Fotbalového Klubu Slavia Opava v Opavě – Kateřinkách (červen až srpen) v rozsahu 
jednoho dne, který bude určen způsobem uvedeným v odstavci pátém tohoto článku.“  

Dosavadní písmena n) až r) tohoto odstavce se označují jako q) až u). 
 

2. V článku 4 vyhlášky odstavec druhý zní písmeno d) takto: 

„d) Silesia Party (květen až srpen) v areálu restaurace U Chovatelů v rozsahu jednoho dne, který bude určen 
způsobem uvedeným v odstavci pátém tohoto článku,“. 

Článek 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
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