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OBEC SVOR  
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 

o ochran ě nočního klidu a regulaci hlu čných činností 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Svor se na svém zasedání dne 19. června 2012 usnesením  
č.4.6./2012 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), § 35 a § 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 obecn ě závazné vyhlášky 
 

(1) Cílem a účelem  této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je opatření 
k ochraně před hlukem v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření 
příznivých podmínek pro život v obci. 
 
(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 na zájmech chráněných obcí Svor 
jako územním samosprávným celkem.   

 
 

Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit ve řejný po řádek v obci nebo být  

v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe čnosti, zdraví a majetku 
 
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, jsou: 

a) rušení nočního klidu, 
b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení, 
c) používání venkovních zařízení šířící zvuk, 
d) hlasové projevy. 

 
 

Čl. 3 
Noční klid  

 
(1) Noční klid  je časový úsek od 22:00 do 06:00 hodin  následujícího dne. V této 
době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např. zamezit vzniku  
a šíření hluku, jehož původcem jsou stroje a obdobná zařízení, hluku z hudebních 
produkcí a hlasových projevů lidí tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby.  

 
(2) Ustanovení odst. 1 neplatí v noci  z  31.12. na  1.1. každého roku,  kdy noční klid 
je časový úsek od  02:00 do 06:00  hodin dne 1.1. daného roku. 
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Čl. 4 
Používání hlu čných stroj ů, přístroj ů a zařízení 

 
Provádění veškerých prací spojených s užíváním hlučných strojů, přístrojů  
a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, vrtaček, 
atd. a provozování venkovních zařízení šířících zvuk je možné pouze:  

a) v pracovních dnech od 06:00 hodin do 20:00 hodin,   
b) o sobotách v době od 09:00 hodin do 17:00 hodin,  
c) o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích1 v době od  09:00 hodin do 

12:00 hodin.  
 
                                                                Čl. 5 
                                                             Výjimky 
 
Výjimku z omezení stanovených v Čl. 4 může na základě žádosti udělit obecní úřad. 
 

 
Čl. 6 

Zrušovací ustanovení 
 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška  
č. 6/2011 o čistotě obce, ochraně zeleně a dodržování zásad veřejného pořádku  
ze dne 30. března 2011.  
 

 
Čl. 7 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 
 

 
 
 
 
 
 
           ….…………….……........                …….…………….......... 
                Jaroslav Rameš                                                    Ing. Kateřina Jonáková  
                  místostarosta                                                                  starostka  
                                                                                
 
Vyvěšeno (vyhlášeno) na úřední desce obecního úřadu dne: 20. června 2012 
  
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  ….....  

                                                 
1 § 1, § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích , o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 


