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Obec Libá
Zastupitelstvo obce Libá
Obecně závazná vyhláška obce Libá č. 2/2017

o ochraně nočního klidu a regulaci hučných činností
Zastupitelstvo obce Libá se na svém zasedání dne 29.9. 2017 usnesením č.
199/09/2017 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a b), § 35 a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb.m, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v
otevřených prostorech v zastavěném území obce a to přiměřeným omezením
činností uvedených v čl. 2, odst. 1, 2 této obecně závazné vyhlášky.
a) rušení nočního klidu
b) používání hlučných strojů, nástrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
Čl. 2
Omezení hlučných činností
1. Noční klid a časové rozmezí nočního klidu je definováno v zákonem č. 258/2000
Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22.00
hodin do 6.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné
projevy.
2. Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin v
zastavěném území obce veškerých činností spojených s užíváním, strojů, nástrojů,
přístrojů a zařízení způsobujících hluk. (například cirkulárek, motorových pil a kos,
křovinořezů, drtiček větví, motorových sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček a
podobně).
3. Na státem uznávaný svátek, pokud připadá na pracovní den týdnu (pondělí až
pátek) se omezení nevztahuje.
Čl. 3
Vyjímka z omezení hlučných činností
1. Zastupitelstvo obce Libá stanovuje vyjímku pro omezení hlučných činností
uvedených v čl. 2 odst. 1,2 a to pro pořádání tradičních Letních slavností přátelství
konaných na prostranství pod zámkem v Libé na p.p. č. 717/1, 717/2, 111/1, 2634 a
2148/3 vše k.ú. Libá, které se pravidelně konají třetí víkend měsíce srpna
kalendářního roku včetně předcházejícho pátku od 15.00 hodin.
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Čl. 4
Sankce
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou může být
postiženo jako přestupek nebo jiný správní delikt.
Čl. 5
Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a
regulaci hučných činností.

Čl.6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvem obce Libá.

nabývá

účinnosti

Bc. Miloš Vondrášek, vr.,
starosta obce

Mgr. Karel Halla, vr.,
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.10. 2017
Sejmuto z úřední desky dne: 18.10. 2017
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