MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2008
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města vydává na základě § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Čl. 2
Omezení činností
1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.
2) Každý je povinen zdržet se na území města o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době do 10,00 hod. a po 18,00 hod. veškerých činností spojených s
užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk.
3) Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí konaných na venkovním
prostranství jsou povinni tyto akce ukončit do 22,00 hod.
Čl. 3
Výjimky
1) Pro pořádání konkrétní akce může rada města povolit výjimku z ust. čl. 2 odst. 3 vyhlášky
na základě žádosti. Žádost o výjimku musí být podána nejméně 21 kalendářních dnů před
konáním akce. Rada města rozhodne o žádosti na nejbližším zasedání po jejím obdržení.
2) Žádost o výjimku musí obsahovat
a) identifikaci organizátora akce vč. kontaktní osoby,
b) označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
d) jméno, příjmení a bydliště hlavního pořadatele a počet pořadatelů (pořadatelé musí být
viditelně označeni nápisem „pořadatel“ nebo „pořadatelská služba“)

Čl. 4
Kontrola a sankce
1) Kontrolu dodržování veřejného pořádku provádí Městská policie Sezimovo Ústí, tím
nejsou dotčeny pravomoci Policie České republiky.
2) Porušení ustanovení této vyhlášky může být postihováno podle zvláštních předpisů. 1)
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
1) zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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