Obec Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Krahulov se na svém zasedání dne 12. ledna 2016 usnesením č. 2/2016
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Článek 1.
Účelem této obecně závazné vyhlášky je opatření k ochraně před hlukem v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků
obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
Článek 2.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek.
Článek 3.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je:
a)
rušení nočního klidu,
b)
používání hlučných strojů a zařízení.
Článek 4.
(1) Noční klid je dobou od 22:00 do 06:00 hodin následujícího dne. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy, např. zamezit vzniku a šíření hluku, jehož původem jsou
stroje a obdobná zařízení, hluku z hudebních produkcí a hlasových projevů lidí tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích 1od 20 do 8 hodinveškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, apod.

§ 1, § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích , o významných dnech a o
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
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Článek 5.
Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejné hudební produkce, veřejného
kulturního nebo sportovního podniku
(1) Veřejné hudební produkce, veřejné kulturní nebo sportovní podniky, vč. tanečních zábav a diskoték lze provozovat pouze v době od 08.00 do 03.00 hodin.
(2) Pořadatelé jsou povinni zajistit v souvislosti s pořádáním veřejné hudební produkce, veřejného
kulturního nebo sportovního podniku udržování čistoty veřejného prostranství v bezprostředním
okolí místa konání. Dále jsou pořadatele povinni zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným
hlukem.
(3) Konání veřejné hudební produkce, veřejného kulturního nebo sportovního podniku (dále jen
“veřejné akce”) může být uskutečněno pouze po ohlášení veřejné akce Obci Krahulov. Ohlášení o
konání veřejné akce je pořádající povinen učinit písemně 10 dnů přede dnem konání veřejné akce.
Oznamovací povinnost se nevztahuje na akce pořádané obcí nebo jimi zřízenými či pověřenými
organizacemi, občanské a zájmové organizace, sdružení, spolky a církve působící na území obce
Krahulov
(4) V písemném oznámení o konání veřejné akce je pořádající povinen pravdivě uvést následující
údaje:
fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní spojení,
fyzická osoba podnikající – jméno, příjmení, datum narození, místo podnikání, bydliště,
IČO, číslo účtu, telefonní spojení
právnická osoba – obchodní jméno a sídlo, IČ, dále jméno, příjmení, datum narození a
bydliště jednatele nebo jiné oprávněné osoby, číslo účtu, telefonní spojení,
termín, případně termíny konání,
místo a dobu konání,
druh nebo účel veřejné akce,
předpokládaný počet účastníků nebo návštěvníků,
počet pořadatelů, jejich jména, příjmení, bydliště a způsob jejich viditelného označení.
V případě, že pořadatelů bude více než čtyři, uvést pouze jméno, příjmení a bydliště hlavního pořadatele.
lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce a způsob tohoto úklidu, způsob zajištění
obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce
(5) Při veřejné akci je pořádající povinen zajistit pořadatele nebo pořadatelskou službu
v následujícím minimálním počtu
1 pořadatel na každých 50 i započatých návštěvníků,
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Pořadatelská služba v tomto počtu zajišťuje celou dobu konání veřejné akce, tzn. začátek, průběh a
ukončení.
(6) Při splnění podmínek stanovených vyhláškou vydá Obec Krahulov pořádajícímu písemné potvrzení o učiněném ohlášení konání konkrétní veřejné akce.
(7) Kontrolovat plnění stanovených podmínek je oprávněn starosta obce, nebo místostarosta obce.
Pořádající nebo pořadatel jsou povinni mít vydané písemné potvrzení o učiněném ohlášení po dobu
konání veřejné akce u sebe a v případě kontroly jej předložit a kontrolu umožnit.
(8) V případě porušení podmínek stanovených pro pořádání veřejných akcí, je pořádající nebo pořadatel povinen, a to po příslušné výzvě příslušníků Policie ČR, starosty, nebo místostarosty veřejnou akci ukončit.

Článek 6.
Tato vyhláška se nevztahuje na činnosti sloužící k zajištění chodu obce, zejména na výstražné signály a činnosti složek integrovaného záchranného systému, činnosti se zajištěním údržby komunikací, nakládání s komunálním odpadem, havarijní situace apod.
Článek 7.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem ode dne vyhlášení.

místostarosta obce
Bc. Pavel FLEISCHMANN

starosta obce
František JOHN

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