Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
Obce Pěčnov
o opatřeních k ochraně před hlukem a vibracemi

Zastupitelstvo obce Pěčnov se usneslo na svém zasedání dne 15.12.2011, č. usnesení 67, vydat na
základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a v souladu
s ustanovením § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Článek 1
Předmět a působnost
1. Účelem této vyhlášky je zamezit neúměrnému obtěžování občanů hlukem a vibracemi, které je
způsobeno veřejnou produkcí hudby a provozem hostinských provozoven a obdobných
provozoven služeb.
2. Tato vyhláška se vztahuje na provozovatele hostinských provozoven, osoby provozující obdobné
služby (dále jen „provozovatel“) a na pořadatele nebo provozovatele veřejné produkce hudby
(dále jen „pořadatel“), kteří vykonávají svou činnost na území obce Pěčnov.

Článek 2
Závaznost
Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které na území
správního obvodu obce Pěčnov provozují hostinské provozovny, obdobné služby a veřejné produkce
hudby. Rovněž je závazná pro fyzické i právnické osoby zdržující se na území správního obvodu obce
Pěčnov.
Článek 3
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Hostinskou provozovnou – přízemí budovy obecního úřadu č. p. 3 v obci Pěčnov,
2. Provozovatelem – fyzická nebo právnická osoba provozující hostinskou nebo obdobnou činnost na
území správního obvodu obce Pěčnov,
3. Pořadatelem – fyzická nebo právnická osoba provozující veřejnou produkci hudby na území
správního obvodu obce Pěčnov,
4. Veřejnou produkcí hudby – živé nebo produkované vysílání hudebních nebo obdobných
zvukových projevů na veřejném prostranství na území správního obvodu obce Pěčnov,

5. Veřejnosti přístupnou akcí – zejména kulturní, obchodní, sportovní akce a dále hudební zábavy,
koncerty, diskotéky a obdobné veřejné produkce hudby na území správního obvodu obce Pěčnov,
6. Veřejným prostranstvím – všechny vnitřní i vnější prostory budov a pozemky v majetku obce
Pěčnov a rovněž další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,1
7. Dnem pracovního klidu – sobota, neděle, státní svátek anebo jiný den pracovního volna,2
8. Pracovním dnem – jiný den, než den pracovního klidu,
9. Nočním klidem – doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin dne následujícího.3

Článek 4
Hostinské provozovny
1. Konec provozní doby hostinské provozovny na území správního obvodu obce Pěčnov musí být
stanovena nejpozději na 03:00 hodin; to platí i při pořádání soukromých akcí pro uzavřenou
společnost.
2. V případě, kdy provozem hostinské provozovny v provozní době dochází k neúměrnému
obtěžování občanů hlukem a vibracemi, může být rozhodnutím zastupitelstva obce upraven.
3. V případě, kdy dochází k neúměrnému obtěžování občanů hlukem a vibracemi po konci provozní
doby může starosta obce Pěčnov nebo, v jeho nepřítomnosti, místostarosta nařídit okamžité
ukončení provozní doby.

Článek 5
Veřejná produkce hudby
1. Veřejnou produkci hudby je možno provozovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin ve dnech,
po kterých následuje pracovní den a v době od 08:00 hodin do 24:00 hodin ve dnech, po kterých
následuje den pracovního klidu; to platí, pokud její produkcí nedochází v době nočního klidu
k neúměrnému obtěžování občanů hlukem nebo vibracemi.4
2. V případě, kdy veřejnou produkcí hudby dochází k neúměrnému obtěžování občanů hlukem,
může starosta obce Pěčnov nebo, v jeho nepřítomnosti, místostarosta upravit provozní dobu.
3. V případě opakovaných stížností na neúměrné obtěžování hlukem ze strany občanů obce Pěčnov,
může starosta obce Pěčnov nebo, v jeho nepřítomnosti, místostarosta nařídit ukončení veřejné
produkce hudby nebo upravit provozní dobu, a to i na dobu neurčitou.
4. Provozovatel nebo pořadatel může kdykoliv písemně požádat starostu o zrušení nařízení provozní
doby, nebo konce veřejné produkce hudby; v žádosti musí prokázat, že provedl opatření, která
zamezí dalšímu porušování této vyhlášky. Na základě této žádosti a prokázaných skutečností pak
starosta obce rozhodne, zda zruší nařízenou provozní dobu, nebo konec veřejné produkce hudby.
5. Tento článek se vztahuje i na soukromé akce pro uzavřenou společnost, kde se provozuje veřejná
produkce hudby ve smyslu této vyhlášky; to platí zejména v místech obytné zástavby a v době
nočního klidu, kdy jsou všechny osoby provozující veřejnou produkci hudby živé nebo
reprodukované povinny zajistit, aby hlukem nebo vibracemi nebyly rušeny nezúčastněné osoby.

Článek 6
Pořádání veřejnosti přístupných akcí
1. Při záměru pořádat veřejnosti přístupnou akci nepřesahující délku 12 hodin je povinen pořadatel
takové akce písemně oznámit její konání obecnímu úřadu Pěčnov, a to minimálně sedm
kalendářních dnů před dnem jejího zahájení.
2. Při záměru pořádat veřejnosti přístupnou akci přesahující délku 12 hodin je povinen pořadatel
takové akce písemně zažádat o její povolení obecní úřad Pěčnov, a to minimálně třicet
kalendářních dnů před dnem jejího zahájení.5
3. V písemném oznámení v případě článku 6 odst. 1 této vyhlášky nebo v písemné žádosti v případě
článku 6 odst. 2 této vyhlášky pořadatel uvede zejména obsahové zaměření akce, místo pořádání
akce, předpokládanou kapacitu akce, den a hodinu zahájení akce, den a hodinu skončení akce,
jméno, příjmení, celou adresu a telefonní kontakt na pořadatele, jméno, příjmení, celou adresu a
telefonní kontakt na provozovatele, výšku vstupného na akci, kopii zvláštního oprávnění
k provozování akcí dle zvláštních předpisů a jiné nezbytné údaje potřebné pro takovou akci.
Současně s písemným oznámením konání akce uvede pořadatel termín (den a hodinu), do které
bude místo konaní veřejně přístupné akce uvedeno do původního stavu, tj. úklid po skončení
akce. Změny v údajích uvedených v písemném oznámení respektive žádosti o konání veřejně
přístupné akce oznámí pořadatel neprodleně po jejich změně obecnímu úřadu Pěčnov.
4. Pořadatel či provozovatel akce je povinen zajistit řádně označenou pořadatelskou službu pro
celou dobu konání akce.
5. Za veřejnosti přístupnou akci je považována i kulturní akce, sportovní akce a hudební a obdobné
akce soukromého charakteru pro uzavřenou společnost, která se koná na veřejném prostranství
ve smyslu této vyhlášky.
6. Provozovat cirkusy, lunaparky a jiné obdobné atrakce lze na veřejném prostranství pouze na
základě povolení obecního úřadu, který stanoví podmínky.

Článek 7
Obecná pravidla
1. Každý je povinen na území správního obvodu obce Pěčnov dodržovat noční klid a neobtěžovat
své okolí hlukem a vibracemi; to neplatí pro provozovatele a pořadatele při výkonu činností ve
smyslu článku 4 a 5 této vyhlášky.
2. Rovněž je každý povinen chovat se dle místně obvyklých a uznávaných zvyků a etických hodnot,
aby svým chováním neobtěžoval obyvatele neúměrným hlukem nebo vibracemi; to neplatí,
v době mimo nočního klidu, pro běžné pracovní, udržovací a stavební činnosti.

Článek 8
Kontrola a sankce
1. Dodržování této vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat členové zastupitelstva a pověření pracovníci
Obecního úřadu. Tím není dotčeno právo občana oznámit porušování jakéhokoliv ustanovení této
vyhlášky příslušnému orgánu.

2. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Článek 9
Zvláštní ujednání
1. Výjimku z ustanovení článku 6 tvoří všechny veřejnosti přístupné akce pořádané obcí Pěčnov,
Sborem dobrovolných hasičů Pěčnov a fotbalovým klubem FC Pěčnov.
2. Další výjimky z této vyhlášky jsou možné pouze na základě písemné žádosti podané na Obecní
úřad Pěčnov minimálně třicet kalendářních dní před plánovanou akcí.
3. Výjimky z článků 4, 5 a 6 této vyhlášky schvaluje starosta obce Pěčnov nebo, v jeho nepřítomnosti,
místostarosta nebo na návrh starosty zastupitelstvo obce.
4. Ostatní výjimky z této vyhlášky schvaluje zastupitelstvo obce na pravidelných schůzích.

Článek 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce Pěčnov nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
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……………………….
Hana Falářová

……………………….
Josef Král

místostarostka

starosta

15.12.2011
……………………….
vyvěšeno

31.12.2011
……………………….
sejmuto

Blíže srovnej § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Blíže srovnej zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, v platném znění.
3
Blíže srovnej § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
4
Blíže srovnej § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
5
Žádost o povolení se zasílá v případě, že se jedná o záměr pořádat veřejnosti přístupnou akci na pozemku
v majetku obce Pěčnov; v opačném případě postačí oznámení se stejnými náležitostmi.
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