Obecně závazná vyhláška Obce Kuchařovice č. 1 /2019

O ochraně nočního klidu, stanovení výjimek a regulaci
hlučných činností včetně zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Kuchařovice vydalo na svém zasedání konané dne 23. ledna 2019 a usnesením č.
4/6/2019 tuto obecně závaznou vyhlášku v souladu s usnesením § 10 písm. d) a usnesením § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení) ve znění pozdějších předpisů a na
základě usnesení § 47 odst. 6 zákona č. 200/196 Sb.:

Článek 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
1. Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je stanovení výjimečných případů při
nichž je doba nočního klidu zkrácena, vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem,
k ochraně před znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání zábavní pyrotechniky, v rámci
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití
občanů i návštěvníků, vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
2. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako
veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí Kuchařovice jako územním samosprávným celkem.
Článek 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 nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku v obci je:
a) Používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
b) Užívání zábavní pyrotechnicky (výrobků)
Článek 3
Omezení činností
1. V době nočního klidu (dobou nočního klidu je rozmezí v době od 22.00 do 6.00 hodiny1
je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např.:
a) Zamezit vzniku a šíření hluku při provozu zařízení, zejména zamezit tzv. technickému
hluku, jehož původcem jsou stroje a další obdobná zařízení
b) Zamezit hluku z tzv. náhodných zdrojů, kterými jsou zejména hudební produkce a
hlasové projevy lidí (živé i reprodukované) tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby
c) Hlučnost projevu musí být omezena na míru přiměřenou místu produkce takového
projevu

d) Omezit živou a reprodukovanou hudbu i verbální projevy tak, aby nebyly rušeny
nezúčastněné osoby postupujícím, nebo přímým hlukem
e) Dodržovat §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. Zdržet se užívání zábavní pyrotechniky v zastavěné části obce
a) Použití zábavní pyrotechniky se nevztahuje na silvestrovské oslavy,
které se každoročně konají od 31. prosince do 1. ledna, a to až do začátku stanovené
doby nočního klidu

Článek 4
Výjimky
1. Tato vyhláška se nevztahuje na výstražné signály, na činnost Police České republiky, Hasičského
záchranného sboru, jednotky sboru dobrovolných hasičů a další složky integrovaného záchranného
systému, na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a ozbrojené bezpečnostní sbory.
2. Výjimka se uděluje zejména za účelem pořádání obecně prospěšných kulturních, společenských a
sportovních akcí a užívání zábavní pyrotechniky
3. Na základě žádosti může starosta udělit výjimky k užívání zábavní pyrotechniky a vymezení kratší
doby nočního klidu. Žádost o výjimku musí obsahovat název označení akce, jméno, příjmení nebo
název organizace, kontakt na pořadatele v době konání akce, datum konání, počátek, konec a místo
konání a předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, způsob zajištění úklidu znečištění
veřejného prostranství způsobeného zábavní pyrotechnikou po skončení akce. Minimální lhůta pro
podání žádosti před konáním akce je 15 dnů.2
Článek 5
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou
1. Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna roku
2. Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v době konání těchto tradičních akcí a to
v následujících případech:
• Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodin v noci ze dne konání na den
následující v době konání tradičního Hasičského plesu (leden),
• Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodin v noci ze dne konání na den
následující na tradiční Masopustní zábavu, tato akce se zpravidla koná vždy šest týdnů před
Velikonocemi (rozmezí měsíce února a března)
• Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodin v noci ze dne konání tradiční akce
„Posezení s hasiči" na den následující konané jedenkrát o letních prázdninách
• Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodin v noci ze dne konání na den
následující na tradiční Václavské posvícení, konané vždy v měsíci září na státní svátek sv.
Václava.

3. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v Článku 5 odst. 2 této obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna na webových stránkách a vývěsních plochách obce minimálně 5 dnů před
datem konání akce.
Článek 6
Sankce
Porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů.3
Článek 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 1/2014 ze dne 12.3. 2014 usnesením č. 22/6.7/2014 O
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností včetně zábavní pyrotechniky

Článek 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení

1 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
500/2004 Sb. § 9 správního řádu
2Zák.204/2015 Sb., o přestupcích a zák.128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení)
Dále § 3 písm. b) zákona č. 205/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice).
§ 2 odst. 1 písm. d) a § 58 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 3) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. 4) § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od:
Osoba zodpovědná za zveřejnění:
Ev. č. písemnosti:

do:

