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______________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška Obce Přibyslavice č. 1/2017,
o nočním klidu a regulaci hlučných činností na území Obce Přibyslavice
Zastupitelstvo Obce Přibyslavice se na svém zasedání dne 14. 3. 2017 usnesením č. 7/13
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. 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 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl obecně závazné vyhlášky
Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřující
k ochraně před hlukem v době nočního klidu a omezení hlučných činností v nevhodnou
denní dobu, zajištění pokojného soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých
podmínek pro život v obci.
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, je:
a) rušení nočního klidu
b) používání hlučných strojů a zařízení
Čl. 3
Omezující opatření
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době
od 6:00 hodin do 22:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů apod.
Čl. 4
Vymezení nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodiny. V této době je každý
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
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Čl. 5
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou
1)

Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.

2)

Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin, a to v následujících
případech:
a)

dne 30. dubna z důvodu konání tradičních oslav Pálení čarodějnic

b)

dne 2. června z důvodu konání taneční zábavy – Letní noc SDH Přibyslavice

c)

ve dnech 23. – 24. června, ve kterých je pořádaná Tradiční přibyslavická pouť.

d)

dne 1. července z důvodu konání oslav 120. výročí založení SDH Přibyslavice

e)

dne 7. července z důvodu konání taneční zábavy – Soft-tenisový turnaj

f)

dne 12. srpna z důvodu konání taneční zábavy – TJ Sokol Přibyslavice
Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Přibyslavice č. 1/2016, o nočním klidu a regulaci
hlučných činností na území obce Přibyslavice, ze dne 1. 9. 2016.
Čl. 7
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

v. r.
.................................................
Aleš Tunkr
místostarosta

v. r.
.................................................
Ing. Bc. Iva Hadašová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16. 3. 2017
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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