OBEC BŘÍZA
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Bříza se na svém zasedání dne 28.3.2011 usneslo vydat na základě § 10 písm.
a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci, je:
a) rušení nočního klidu;
b) jednorázové, nahodilé používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
2. Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou velkou
intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva upravují zvláštní
zákony.1)
3. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených
prostorech v zastavěných částech (zejména v obytné zástavbě) obce, a to stanovením doby
nočního klidu a přiměřeným omezením činností uvedených v odst. 1 písm. b) této vyhlášky.
Čl. 2
Noční klid a omezení činností
1. Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Rušení nočního klidu je přestupkem2).
2. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu3) v době od 6:00 do 9:00 hodin a
od 18:00 do 22:00 hodin je každý povinen zdržet se používání zařízení a přístrojů
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů,
vrtaček, drtiček větví apod.), a to na
a) na veřejných prostranstvích v obytné zástavbě - zcela;
b) na jiných místech v obytné zástavbě - jen pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný
pořádek přesáhne mimo jím vlastněnou (popř. na jiném právním základě užívanou)
nemovitost.
Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.4.2011
Sejmuto z úřední desky dne:
30.4.2011
1)

např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
§ 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
3)
§ 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
2)

