
OBEC BOJANOVICE
o becn ě záv azná vyh láška

č.112015

o ochraně nočníhó klidu a regulaci hluěných ěinností

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25.3.2015 usnesením č. 3 usneslo vydat na
zák|adě ustanovení $ 10 písm. a) a ustanovení $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. |2812000 Sb., o
obcích (obecní zÍízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t
Cíl a předmět obecně zánazné vyhlášky

1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen ,,vyhláška..) je vývoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpeěení místních
zá|ežitostí jako stavu, ktery umoŽňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,
vytváření pÍíznivých podmínek pro život v obci.

2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo bý v rozporu s dobrymi Ínravy' 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.

Čt.z
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu

s dobrymi mravy' ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci' je:

1) rušení nočního klidu,

2) potsžívání hlučných strojů azařízení v nevhodnou denní dobu.

ct .3
Omezení činností

1) V době nočního klidu je kďŽdý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Pro účely
této vyhlášky se touto dobou nočního klidu rozumí doba od 22.00 hodin do 06.00 hodin



dne následujícího. V tomto čase je povinností každého zachovat noční klid tím, že omezí
hluěné projevy.

2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a strátem uznaných dnech pracovního klidu

v době od 06.00 hod. do 08.00 hod., od 11.00 hod. do l4.00 hod., a od 19.00 hod. do
22.00 hod., v sobotu 06.00 ho{. do 08'00 hod. a od 19.00 hod. do 22.00 hod., veškeých
prací spojených s užívánimzařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, Kovinořezů apod.

cl.4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem I5,4.2015

Mgr'Bc. Vác|av Branný

místostarosta

Vyvěšeno na uřední desce dne: 26.3,20|5

Sejmuto ztňední desky dne:

He|ena Dufková

starostka


