OBEC Hvozdec
Obecně závazná vyhláška č.7 /2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích a k zabezpečení nočního klidu
Zastupitelstvo obce Hvozdec se na svém zasedání dne 22.4. 2011 usnesením č.6 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
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 nočního klidu a zabezpečení místních
záležitostí jako stavu,který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,
vytvoření příznivých podmínek pro život v obci a dosažení trvalého estetického vzhledu
obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami způsobenými narušováním veřejného pořádku na
majetku jako veřejném statku, jehož ochrana je v zájmu chráněném obcí jako
samosprávným celkem.

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) působení hluku činností strojů a zařízení či hlasitou produkcí hudby a zpěvu,
v období nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hodin ( pokud se nejedná o řádně
ohlášenou a povolenou společenskou akci)
b) záměrné ničení , přemísťování a rozbíjení předmětů a zařízení v majetku obcelaviček, herních prvků na dětském hřišti, dopravního značení a nádob na tříděný a
komunální i směsný odpad
c) sprejování a grafiti na budovách a zařízení v majetku obce
Čl. 3
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích
Činnosti uvedené v čl. 2 je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích a v době
vymezených v příloze této vyhláškynebo přímo touto vyhláškou.
Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.

Podpis
.............................

Podpis
...................................

místostarosta

starosta

Příloha k Obecně závazná vyhláška č. 7 /2011., zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Přehled veřejných prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci a vymezení doby, ve které jsou tyto činnosti zakázány.
Vymezení doby: od 22.00 hodin do 6.00 hodin každodenně

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

