Obce Kobylí
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o zabezpečení veřejného pořádku omezením nežádoucího hluku
Zastupitelstvo obce Kobylí se na svém zasedání dne 15. 12. 2015 usnesením
č. 09/09/2015 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Stanovení povinnosti
1.

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tato vyhláška zakazuje
ve vymezeném prostoru obce Kobylí ve stanovenou dobu provozovat činnosti, které
v rozporu s dobrými mravy svou hlučností narušují veřejný pořádek.

2. Činností podle odstavce 1 je používání:
sekačky na trávu, křovinořezu, štěpkovače a postřikovače hnaných spalovacím nebo
elektrickým motorem, včetně samojízdných nebo na traktoru připojených strojů,
•
traktoru, malotraktoru, kultivátoru a jiného samojízdného stroje k obdělávání
pozemků a kultur, ke stavebním a jiným mechanizovaným pracím,
•
kotoučové a řetězové motorové pily,
•
brusky, rozbrušovačky, vrtačky, bouracího kladiva, zhutňovačky, kompresoru,
čerpadla, stříkací pistole a jiné drobné mechanizace,
•
výbušné zábavní pyrotechniky,
•
střelné zbraně k rekreačním, sportovním a výcvikovým účelům,
•
výbušného zařízení k plašení ptactva.
3.

Vymezeným prostorem podle odstavce 1 je zastavěné území obce, včetně území do
vzdálenosti 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení.

4. Stanovenou dobou podle odstavce 1 je doba
•
neděle, nepracovní dny státních svátků a ostatních svátků,
•
doba nočního klidu (22:00 až 06:00 hod.) a doba dvě hodiny před začátkem
nočního klidu (20:00 hod. až 22:00 hod.).
•
celoročně pro používání zábavné pyrotechniky, s výjimkou dnů 31. prosince
a 1. ledna každého roku.
Čl. 2
Omezení působnosti
1. Povinnost uložená dle čl. I se nevztahuje na činnosti prováděné:
- v rámci výkonu podnikatelské činnosti v určených prostorách,
- v rámci veřejně prospěšných prací,
- při zimní údržbě komunikací,
- souvisejících s organizovanými sportovními a kulturními akcemi,
- při odstraňování a předcházení následků škod způsobených klimatickými vlivy.
2.

Povinnost
uložená dle
čl.
I. se
nevztahuje
na provádění
a jednorázových prací drobnou mechanizací ve vnitřních prostorách budov.

drobných

3.

V odůvodněných případech lze na základě žádosti za stanovení příslušných podmínek
povolit jednorázovou výjimku z povinnosti uložené dle čl. I.
Čl. 3
Společná ustanovení

1. Porušení
ustanovení
této
vyhlášky
lze
postihovat
podle
zvláštních
předpisů (zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
2. Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem jejího
vyhlášení, tj. dnem 16. 12. 2015.

………………………
Mgr. Vlastimil Janda
místostarosta

……………………………..
Mgr. Pavel Kotík
starosta obce

