oBEC RYBNÁ NAD ZDoBNICÍ
obecně záv azná vyhláška

č.2l20l2

o ochraně nočníhoklidu a regulaci h|učných činností
zastupitelstvo obce Rybná nad Zdobnici se na svém 8. zaseďíní dne l9 7. 2012 usnesenlm
č. 8/2012 rozhodlo r,7dat na zík]adě ustanovení $ l0 pism' a),b) a ustanovení $ 84 odst. 2
písm. h) zríkona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecní zřízení),ve zněni pozdějšich předpisů. tuto
obecně závaznou vyhlášku:

cíl a předmět

Čt.t

obecně závazné lThlášk}

1) cilem této obecně závazné vyhlášky (dtíle jen"lyhláškď') je v}'tvoření opatřenl
směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu' zabezpečení mistních záleŽitostí
jako star,u' ktený umoŽňuje pokojné soužitíobčanůi návštěvniků obce' výváření přizni\.:ich
podmínek pro život v obci a Ý)4viíření estetického vá]edu obce.

2)

Předmětem této vyhlášky je .egulace činností.ktelé by mohly nalušit veřejný poiádek
bý v rozpolu s dobqimi mralf', ochranou zdraví, a směřující k ocfuaně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku,jako
veřejném statku' jehož ochranaje ve veřejném zájmu. v zájnu chráněném obcijako územním
samosprávn;im celkem.
v obci nebo

čl'z

vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek Y obci nebo být v rozporu
s dobÚmi mratY, ochranou bezpečnosti, zdrayí a majetku
Činností'ktelá by mohla narušit veřejný pořádek v obci' je:

a)
b)

Íušenínočního klidu
veřejnosti přístupné sponovní a kultumí akce spojené s produkcí hudby

Čt':

omezení činností

1) Nočník]id je

dobou od 22'00 hod do 6'00 hod. Ve dnech pracovního klidu. v neděli a
státem uznaných svátcích pak dobou od 22.00 hod. do 08'00 hod.
V době noěního kliduje povinností kďdého zejména:
zdrŽ€t se hlasitých projevů a křiků.
zdlžet se plovozu placovních stlojú, ni1stlojů ajiných tecbnických zaÍízent

'

způsobujícíchhluk
z&žet se h]asitého provozu rozhlasor,"ých a televizních přijímačůa ostatních
zařízení sloužícíchk Ieprodukci zvuku způsobujícíchhluk

2) organizátoň veřejnosti přísfupných společenských a sponovních akcí konaných na
veDko\,1ích plostranství j sou povinni t}4o úončitdo 22.00 hodin.

čt.,t

výjinky
1)

2)
l.)

4)
5).
6).

Z ustanovení č]. 2 odst. b) této \,yhlášky muže starosta obce udělit výjimku na
pořádání určitéakce.
v případě pořádání veiejnosti přístupné kulturní akce musi bý žádost o výjimku
podiána před termínemieiího konání'
Žádost o výjiDl(u musi obsahovat:
identifikaci osoby odpovědné za zajištěni pořádku.
označení druhu akce' dobu a místo konríni, počátek a konec akce.
předpoklrídaný počet osob. ktelé se akce zúčastní.
Žádosti o q}jjim-ku se podálají na adresu:
obec Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí 150. PSČ 517 55.
Při udělení qýjimky staÍosta obce stanoví závazné podmín}y v rozsahu nezb}'tném k
zajištění veřejného pořádku.
Starosta obce můžeudělenou l"ýjimku v pruběhujejiho trvání odejmout. nar.ušujeJi
činnost v době nočnibo klidu veřejný pořádek.

a)
b)
c)

Čt.s
Účinnost
Tato obecl7ě záýazíá yyhlriška nabývá účinnostidnem l0. 9. 2012

/t4.(
MaIie Valášková
starostka obce
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