OBEC VENDRYNĚ
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo Obce Vendryně se na svém zasedání dne 5.12.2012 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a), b) a ustanovení §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích ( obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Vymezení činností,
se kterými je spojeno vyšší riziko narušení veřejného pořádku
(1) K zajištění ochrany veřejného pořádku na území obce se vymezují činnosti, které narušují
veřejný pořádek v obci nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení,
c) pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a využitím živé i reprodukované hudby.
Čl. 2
Omezení činností
(1) Pro účely této vyhlášky se dobou nočního klidu rozumí:
a) v běžných dnech kalendářního roku doba od 22:00 hodin příslušného kalendářního dne do
6:00 hodin bezprostředně následujícího kalendářního dne,
b) v noci z 31. prosince na 1. ledna od 2:00 hodin do 6:00 hodin.
(2) V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např.:
a) zamezit vzniku a šíření hluku při provozu zařízení, zejména zamezit technickému hluku,
jehož původce jsou stroje a další obdobná zařízení,
b) omezit živou a reprodukovanou hudbu tak, aby hlukem nebyly rušeny nezúčastněné
osoby.
(3) Každý je povinen zdržet se o nedělích od 6:00 hodin do 22:00 hodin veškerých prací
spojených s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobující hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod., vyjma sezónních prací (žně, senoseče apod.)
na velkých plochách min. 0,5 ha.

(4) Organizátoři veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně akcí, jejichž
součástí je hudební produkce spojená s taneční zábavou nebo diskotékou, konaných na
venkovním prostranství, jsou povinni se řídit čl. 4 a čl. 5 obecně závazné vyhlášky č.2/2007
o ochraně veřejného pořádku na území Obce Vendryně.
.
Čl. 3
Výjimky a další ustanovení
(1) Organizátoři veřejnosti přístupných hudebních produkcí spojených s taneční zábavou
nebo diskotékou, které jsou konány na venkovním prostranství, jsou povinni tyto ukončit ve
22:00 hod. Jejich pokračování po 22:00 hod je možno, na základě výjimky povolené
Obecním úřadem Vendryně. Žádost o povolení výjimky musí být podána u referátu kultury
nejméně 10 pracovních dnů před konáním akce. Do pěti pracovních dnů bude o žádosti
rozhodnuto.
Čl. 4
Sankce
(1) porušení jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno:
a) jako přestupek v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů
b) jako správní delikt v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecné zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 5
Účinnost
(1) tato obecně závazná vyhláška je vydána na základě usnesení Zastupitelstva obce
Vendryně č 12/16/4.3 ze dne 5.12.2012 nabývá účinnosti od 1.1.2013.
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