OBEC LOMNICE
Obecně závazná vyhláška
Č. 1 /2016
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Lomnice se na svém zasedání dne 03. 11. 2016 usnesením č. 5/17/2016 usneslo
vydat na základě § 10 písm. a), b), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ocích (obecní
zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřující k ochraně
před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožnuje
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 způsobenými 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 činnosti
1) Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, jsou:
a) Rušení nočního klidu
b) Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 3
Omezení činnosti
1) Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00 hod. V této době je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučné projevy. O nedělích v době od 06:00 hod. do 22:00 hod. nelze provádět veškeré

2)
3)
4)
5)

práce spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.
Omezení se nevztahuje na činnosti prováděné v uzavřených prostorech k tomuto účelu
zkolaudovaných.
Omezení se netýká neodkladných zabezpečovacích prací a práci při odstraňování následků
způsobených haváriemi, přírodními katastrofami a jinými životu nebezpečnými událostmi.
Doba nočního klidu se pro pořádání uvedených rodinných oslav občanů stanovuje kratší a to od
3:00 do 6:00 - kulaté oslavy narozenin 40, 50, 60 a více let, svatba, narození potomka, Silvestr.
Doba nočního klidu se pro pořádání uvedených akcí stanovuje kratší a to od 3:00 do 6:00 - obecní
ples, pálení čarodějnic, kácení máje, letní diskotéka, letní kino, Vozatajský závod, podzimní večer.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................
MVDr. Aleš Jurovic
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 11. 2016
Sejmuto z úřední desky dne: 23. 11. 2016

..........................................
Anna Šomodíková
starostka

