
Obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 2/2017
k regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Psáry se na svém zasedáni dne 13. 12. 2017 usnesením č. 61/6-2017
ll!rie! -vy^at na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanoveni § 84 odst. 2 písm. h)zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní znzeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Článek l
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška se vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(zejména pokojného soužiti občanů) a stanoví, které činnosti, by mohly svou hlučností
narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, lze na území obce Psáry
vykonávat pouze v čase touto vyhláškou určeném.

Clánek2

Vymezení rušivého jednání

Jednání, které by mohlo narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy
je:

. používání hlučných strojů, pnstrojů a jiných zařízeni v době stanovené v či. 3 této
ozv.

Článek 3

Omezení hlučných strojů, přístrojů a zařízení

Hlučným strojem, přístrojem a zařízením se rozumí zejména sekačka na trávu, drticka dřeva,
krovinořez, řetězová či kotoučová pila, pneumatické kladivo, kompresor, stavební stroje atp.
Je zakázáno používání hlučných strojů, pnstrojů a jiných zanzení:

. v neděli a ve dny státem uznaných svátků' v době od 06:00 hod. do 22:00 hod.

zákon i. 245/2000 Sb., o státních svátcich, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve zněn!
pozdějších předpisů



Omezeni uvedená v tomto článku se nevztahují na:
. nezbytné nutná jednám vykonávaná v rámci sezónních prací v zemědělství
. veřejné prospěšné stavby prováděné obci, krajem či státem

. údržbu veřejně prospěšných zařízení, komunikací a veřejných prostranství k tomu
oprávněnými osobami,

Článek 4

Obecné výjimky

Omezeni uvedená v této vyhlášce se nevztahuji na neodkladné činnosti související
odstraňováním následků havárii, pnrodnich kalami! a jiných událostí ohrožujících
život, zdrávi nebo majetek.

Článek 5
Společná a závěrečná ustanovení

l. Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášeni.

3. Zrušuje se článek 6 obecně závazné vyhlášky obce Psáry č. 6/2008, o veřejném pořádku.
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