Obec Babice
Zastupitelstvo obce Babice
Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 3/2016,

kterou se stanovují pravidla pro regulaci hlučných činností za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku1)

Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 26. 9. 2016 usnesením č. 4/14/2016
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
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu,
které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými
mravy v obci.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je ochrana před hlukem v době nočního klidu,
zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i
návštěvníků obce, vytvoření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického
vzhledu obce Babice.
Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době
od 6:00 do 10:00 a od 12:00 do 22:00 veškerých činností spojených s užíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a
křovinořezů.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Babice č.3/2011
o ochraně nočního kliedu a regulaci hlučných činností ze dne 27.6.2011.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………………….
Ing. Marcela Marks
Místostarostka

……………….………
Jan Chadraba
Starosta obce

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

§ 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, (z.č.250/2016)
1)

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku
nebo jiné orientační označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo
kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
g) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej
zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,
h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu
do 20000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu
do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c),
d), f), g) a h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
(3) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím
vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

