Obecně závazná vyhláška obce Jankov o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností

OBEC JANKOV
Obecně závazná vyhláška obce Jankov č.6/2012,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Jankov se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět a cíl
(1) Předmětem OZV je 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 v nevhodnou denní dobu.
(2) Cílem OZV 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 a vytváření příznivých podmínek pro život v obci
Článek 2
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 v době do 8:00 hod a od 20:00 hodin a ve stejnou
dobu ve státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, drtičů větví, křovinořezů,
cirkulárek, motorových pil, stavebních strojů, strojů na mytí fasád, elektrocentrál, vrtaček,
sbíjecích kladiv, míchaček, řezaček, rozbrušovaček, kompresorů, bouracích kladiv, sbíječek,
WAP strojů apod. V případech, kdy neděle a státem uznaný den pracovního klidu na sebe
navazují, se toto omezení vztahuje pouze na neděli. Ve dnech státem uznaného svátku platí
omezení zdržet se veškerých prací způsobující hluk od 20:00 hodin.
Dle ustanovení § 1 zákona o státních svátcích jsou státními svátky dny:
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,
8. květen - Den vítězství,
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. červenec - Den
upálení mistra Jana Husa,
28. září - Den české státnosti,
28. říjen - Den vzniku
samostatného československého státu

1

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.
Dle ustanovení § 2 zákona o státních svátcích ostatními svátky jsou
1. leden - Nový rok,
Velikonoční pondělí,
1. květen - Svátek práce,
24. prosinec – Štědrý den,
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční.
Dle ustanovení § 3 zákona o státních svátcích státní svátky a ostatní svátky jsou dny
pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.
Článek 3
Sankce
Porušení nebo nedodržení jednotlivých ustanovení této vyhlášky může být posuzováno jako
přestupek nebo jako správní delikt.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.............................................
Ing. František Bürger
místostarosta

..........................................
Ing. Jan Jílek
starosta

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

*zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
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