OBEC PÍSKOVÁ LHOTA
Obecně závazná vyhláška č. 212018
o ochraně nočního klidu

Zastupitelstvo obce Písková Lhota se usneslo dne 31.5.2018 usnesením č.... vydat
podle ~ 10 písm. a) zákona č. 12812008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a v souladu s ~ 12 a ~ 84 odst. 2, písm.
h) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
čl.1
Vymezení pojmů
1) Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků
obce.
2) Veřejně přístupným místem jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez
ohledu na jejich vlastnictví.
3) Noční klid je časový úsek od 22:00 až do 6:00 následujícího dne.
Čl.2
Omezenĺ činností v době nočnĺho klidu
V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např.:
1) zamezit vzniku a šíření hluku při provozu zařízení, zejména zamezit tzv. technickému
hluku, jehož původcem jsou stroje a další obdobná zařízení,
2) zamezit hluku z tzv. náhodných zdrojů, kterými jsou zejména hudební produkce a hlasové
projevy lidí (živé i reprodukované) tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby. Hlučnost
projevu musí být omezena na míru přiměřenou místu produkce takového projevu,
3) omezit živou a reprodukovanou hudbu, či verbální projevy tak, aby nebyly rušeny
nezúčastněné osoby postupujícím a nebo přímým hlukem,
4) zdržet se užívání zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a pořádání
ohňostrojů.
Čl.3
Výjimky
1) Tato vyhláška se nevztahuje na výstražné signály a činnost složek integrovaného
záchranného systému.
2) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ve smyslu ~102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) lze udělit na základě žádosti výjimku, tj. dobu nočního klidu
vymezit dobou kratší nebo žádnou.
3) Výjimka se uděluje zejména za účelem pořádání obecně prospěšných kulturních,
společenských a sportovních akcí.
4) Výjimka z omezení v Cl. 1 a Cl. 2 této OZV platí v noci z 31. 12. na 1. 1. daného roku, kdy
noční klid je časový úsek od 3:00 do 6:00.
CI. 4
Sankce
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Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů1.

Č15
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti nabývá účinnosti patnáctý den po vyhlášení zveřejněním na
úřední desce.

Alena Rosenbergová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední descedne:

Ivana Šafránková
místostarostka obce
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Sejmuto z úřední desky dne:

‘Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, ~ 4~7.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ~ 58.
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