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Obec Kostelec u Holešova

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Holešova
Č. 3/2009

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova se na svém zasedání dnel5 .12. 2009

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 předpisu tuto obecně závaznou vyhlášku:

6.1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obcích Kostelec u

Holešova a Karlovice nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti zdraví
a majetku.

Čiimostí, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných stroju a zařízení v nevhodnou denr~í dobu.

ČL2
Omezení činností

1) Noční klid se stanovuje následovně:
a) neděle až čtvrtek je doba nočního klidu od 22.00 hod. do 06.00 hod.
b) pátek až sobota a v den, který předchází dnu, který je státem uznaný den
pracovního klidu, je doba nočního klidu od 22.00 hod. do 08.00 hod.

V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

2) Každý je povinen zdržet se o sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 20.00 hodin do 8.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a
přístroju zpusobujících hluk, například sekaček na trávu, motorových pil, cirkulárek,
křovinořezu apod.

ČL3
Výjimky

1) tato vyhláška se nevztahuje na výstražné signály a činnost složek integrovaného
záchranného systému.

2) na základě rozhodnutí rady obce ve smyslu * 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb. o obcích
(obecní zřízen9 lze udělit výjimku.

3) výjimka se uděluje zejména za účelem pořádání obecně prospěšných kulturních,
společenských a sportovních akcí.



4) výjimka z omezení v Čl. 2 a Čl. 1. této OZV platí v noci z 31. 12. na 1. 1. daného roku, kdy
noční klid je Časový úsek od 2:00 do 8:00

ČL4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Luděk Mlčá
místostarosta

Vyvěšeno: 15. 12. 2009
Sejmuto: 30.12.2009
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