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Zastupitelstvo obce Kladno
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015,
o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Kladno se na svém zasedání dne 21.8.2015 usnesením č. 11 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a § 47 odst. 3 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. h) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a cíl regulace
1)

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů,
přístrojů, zařízení a nářadí v době vymezené v článku 2 této vyhlášky.

2)

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů
a vytváření příznivých podmínek pro život.
Čl. 2
Omezující opatření

Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 06:00 do 22:00 hodin veškerých prací
spojených s užíváním strojů, přístrojů, zařízení a nářadí způsobujících hluk, např. sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, vrtaček apod.
Čl. 3
Vymezení nočního klidu
1)

Noční klid je dobou od 22:00 do 06:00 hodin. V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.

2)

Pro společenské akce, a to taneční zábavy, plesy, oficiální setkání krajanů,
obecní turnaj v šipkách a noční hasičskou soutěž, se doba nočního klidu stanovuje
od 02:00 do 06:00 hodin.

3)

Pro noc ze Silvestra (31. 12.) na Nový rok (1. 1.) se doba nočního klidu stanovuje
od 02:00 do 06:00 hodin.

4)

Obec může rozhodnutím vydaným na základě této vyhlášky stanovit výjimečné
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. O těchto případech
rozhoduje starosta na základě žádosti1).

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Kladno č. 4/2015, o nočním klidu a regulaci
hlučných činností, ze dne 26. června 2015.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jaroslav Drahoš
místostarosta

Eva Pejchová
místostarostka

JUDr. Eliška Kernerová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21.8.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

1)

§ 18 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Žádost musí obsahovat:
a) v případě fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu; v případě
fyzických osob podnikajících: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele
nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, IČO
a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání; v případě právnických osob: název nebo obchodní firmu, IČO, adresu sídla
pořadatele akce,
b) označení druhu akce, datum konání, počátek a konec, místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.

