OBEC CEJLE
Obecně závazná vyhláška č. 4/2014
O OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU
Zastupitelstvo obce Cejle se na svém zasedání dne 24.11.2014 usnesením č. 14 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, a § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
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.
Čl. 2
Omezení činností
1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin1. V této době je každý
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2) Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 12:00 do 22:00 hod. veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Čl. 3
Výjimky
1) Ve dnech konání akcí v kulturním domě se dobou nočního klidu rozumí doba od 3:00
do 6:00 hodin.
2) Starostka obce může na základě žádosti v konkrétním případě rozhodnutím stanovit,
že se doba nočního klidu vymezuje oproti čl. 2 odst. 1 této vyhlášky dobou kratší nebo
žádnou.
3) Pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku se touto vyhláškou stanoví,
že žádná doba nočního klidu se nevymezuje.
Čl. 4
Účinnost
Tímto se ruší OZV č. 5/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Tato
vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................
Antonín Seknička
místostarosta

..........................................
Pavlína Nováková
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2014
Sejmuto z úřední desky dne:
16.12.2014
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