OBEC ANENSKÁ STUDÁNKA
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce se na svém 3. zasedání dne 29.04.2015 usnesením č. 5/3/2015 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) 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, zabezpečení místních
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření 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, a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku,
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako
územním 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, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
c) volné pobíhání psů bez dozoru držitele
d) znečištění (exkrementy) způsobené psem.
Čl. 3
Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době
od 06:00 do 08:00 a od 12:00 do 22:00 hod veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod.
(3) Činnost uvedená v čl. 2 bod c) je zakázána provádět na všech veřejných prostranstvích.
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(4) Osoba, která je vlastníkem nebo držitelem psa nebo jiná osoba, která má psa v dané chvíli
ve své péči je povinna neprodleně odstranit znečistění (exkrementy), které pes po sobě
zanechal.
Čl. 4
Postihování za porušení
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních
předpisů, jedná se zejména o zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. května 2015.

................................
Oldřich Hubený
místostarosta

.................................
Jaroslav Paar
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.04.2015
Sejmuto z úřední desky dne:
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