OBEC KRHANICE
obecně závazná vyhláška obce Krhanice č.412011',
o ochraně nočníhoklidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Krhanice se na svém zasedání dne I.9.20I1 usneslo vydat na zéklaďě
ustanovení $ 10 písm. a) a ustanovení $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t

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 nočníhoklidu, zabezpečenímístních
zá|ežitostí jako stavu, kte{ý umoŽňuje pokojné souŽití občanůi návštěvníkůobce'
výváření příznivých podmínek pro život v obci

a

vytváření estetického vzhledu obce.

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace ěinností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo bfi v rozporu s dobými lnravy' 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 zájmtl
chráněném obcí jako územnímsamosprávným celkem.

ct.2
Vymezení činností,které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrymi mravy' ochranou bezpečnostirzdraví a majetku
Činností,která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušenínočníhoklidu,
b) použivěni hlučných strojů azařizeni v nevhodnou denní dobu'
c) veřejnáprodukce hudby, není-li souěástí veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků.
Čt. s
omezení činností

(1) Nočníklid je dobou od22.00 hod. do 6.00 hodin. V

této době je každý povinen zachovat

klid a omezit hlučnéprojevy.
(2) V době mimo nočníklid jsou veškerépráce spojené s uŽívánímstrojů, zaŤizení a přístrojů
způsobujícíchhluk, např. sekaček, křovinořezů, drtičů,vrtných souprav' cirkulárek,
motorových pil apod. povoleny v době:
Pracovní dnv

Sobota

od 6:00 hod. do 22:00 hod.

od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Neděle' státní svátky
od 9:00 hod. do 12:00 hod.

1

(3) Veřejnou produkci hudby, není-li souěástí veřejnosti přístupných sportovních
a kultumích podniků lze v daném rozsahu provozovat i v době nočníhoklidu.
Rozsah časovéhoomezení ukoněení akce:
Pracovní dny pondělí _
čtvrtek

Pátek' sobota

Neděle

nejdéle do 22:00 hod.

nejdéle do 24:00 hod.

neidéle do 22:00 hod.

Státní svátek, po němž
následuie Dracovní den

Státní svátek, po němž
následuie sobota nebo neděle

Pracovní den, po němž
následuie státní svátek

nejdéle do 22:00 hod.

nejdéle do 24:00 hod.

nejdéle do 24:00 hod.

čt.l
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