OBEC NESPEKY
Obecně závazná vyhláška
obce Nespeky
č. 1/2014
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Nespeky se na svém zasedání dne 23.1.2014 usnesením
č. 77/2014/OUNE usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

(2) Předmětem této 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 statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí
jako územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se vymezují dále uvedené pojmy:
(1) Sekačka na trávu a křovinořez - sekačka na trávu a křovinořez poháněný elektrickou
energií nebo spalovacím motorem, a také sekačka, která se zavěšuje na zahradní
malotraktory a traktory.
(2) Kotoučová pila (jinak také cirkulárka nebo okružní pila) - stroj určený k řezání dřeva, kovů
či dalších materiálů. Skládá se z ozubeného kovového kotouče a poháněcího
mechanismu, který kotouč roztáčí. Typy mohou být ruční, stolní nebo ve stojanovém
provedení.
(3) Motorová pila (jinak také řetězová pila) - stroj určený především k řezání dřeva, u kterého
benzínový nebo elektrický motor pohání řetězku, malé ozubené kolečko, které pak
pohání řetěz.
(4) Bruska a rozbrušovačka - ruční nebo stolní nářadí určené především k broušení či řezání
materiálů, u kterého elektrický nebo benzínový motor nebo stlačený vzduch pohání
rychle rotující nástroj (např. řezný či brusný kotouč).
(5) Pneumatické kladivo - ruční stroj určený k vrtání otvorů do betonu, železobetonu či
kamene, sloužící rovněž k rozbíjení a mechanickému rozrušování pevných předmětů
a tuhých těles vyrobených z betonu, asfaltu, kovů apod.
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(6) Kompresor - stroj určený ke stlačování (kompresi) plynů a par. Typy mohou být objemové
nebo rychlostní.
(7) Vrtačka - obráběcí stroj, určený k obrábění rotačních otvorů, zejména pomocí vrtáků,
výhrubníků, výstružníků, závitníků a záhlubníků.
(8) Střelná zbraň - střelná zbraň vymezená v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
(9) Zábavní pyrotechnika - pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům všech druhů
a kategorií vymezených nařízením vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na
pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.
Čl. 3
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:
(1) rušení nočního klidu,
(2) provoz či používání následujících hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu:
a) sekaček na trávu,
b) křovinořezů,
c) kotoučových a motorových pil,
d) brusek,
e) rozbrušovaček,
f) pneumatických kladiv,
g) kompresorů,
h) vrtaček,
i)

střelných zbraní, pokud jsou používány k rekreačním, sportovním, výcvikovým či
zájmovým účelům (kromě střelných zbraní při výkonu práva myslivosti),

j)

zábavní pyrotechniky,

blíže vymezených v článku 2 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních a ostatních svátcích 1 v době od 11:00
hod. do 17:00 hod. veškerých činností a prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk vymezených v ust. čl. 3 odst. 2 této OZV.
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(3) Omezení činnosti dle čl. 4 se nevztahuje na činnost uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. j) ve
dnech 5.12., 31.12. a 1.1. každého roku.
(4) Omezení činnosti dle čl. 4 se nevztahuje na činnosti při odstraňování následků
havarijních stavů a na činnosti v době krizové situace2.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2014.

................................

.................................

Jan Souček

Josef Vinduška

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.1.2014
Sejmuto z úřední desky dne: 13.2.2014

___________________________________________________________________________
1) zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
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