OBEC Pohorovice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Pohorovice se na svém zasedání dne 3.5.2013 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, 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.
(2) 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.

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 v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) rušení nočního klidu
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
c) užívání zábavní pyrotechniky
Čl. 3
Omezení činnosti
a) Noční klid je dobou od 22.00hod do 06.00hod V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy
b) Každý je povinen zdržet se o nedělích nad rámec nočního klidu od 6.00hod do 22.00
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk,
např.sekačky,okružní pily,řetězové pily,křovinořezy apod.
c) Každý je povinen zdržet se celoročně užívání zábavní pyrotechniky

Čl. 4
Výjimky
Starosta či místostarosta může udělit výjimku času konání výše uvedených činností na
základě žádosti.
Žádost musí obsahovat :
a) Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat.
Označení druh činnosti, datum ,místo , hodinu konání a hod. ukončení
b) V pátek, v sobotu a o státních svátcích se noční klid posouvá o dvě hod.na 24.00 hod.
c) Pro užívání zábavní pyrotechniky dle čl.3 odst.c platí výjimka 31.prosince od 20.00hod
do 1.ledna 03.00 hod.
Čl. 5
Sankce
Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce dle § 58 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podnikající fyzické osobě nebo
právnické osobě a dle § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů,fyzické osobě.
Čl.6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ..1.6. 2013

Podpis

Podpis

.............................

...................................

Milada Brůžková

Zdeněk Kothánek

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.5.2013
Sejmuto z úřední desky dne: 25.5.2013

Zveřejněno elektronicky 6.5.2013

starosta

