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Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o ochraně nočního klidu a regulaci veřejnosti přístupných kulturních akcí
Zastupitelstvo obce Zálužice se na svém zasedání dne 26.10.2012 usneslo vydat na základě

§ 10 písmo a), b) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČI. 1

Úvodní ustanovení
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci, je:
a) rušení nočního klidu;
b) veřejnosti přístupné kulturní akce, zejména takové, které jsou spojené s produkcí
hluku z hudby.
2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou
velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva,
upravují zvláštní zákony. I)
3) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených
prostorech obce (zejména v zastavěných částech obce) a naplnění práva na klidný spánek,
a to stanovením doby nočního klidu a přiměřeným omezením činností uvedených v odst. 1
písmo b).
ČI. 2
oční klid a omezení činností
1) Noční klid je dobou od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Rušení nočního klidu Je
přestupkem 2).
2) Pořadatelé veřejnosti přístupných kulturních akcí (dále jen "akce") jsou povinni:
a) ohlásit Obci Zálužice (na Obecní úřad Zálužice) konání akce alespoň 15 kalendářních
dnů předem, přičemž ohlášení musí obsahovat identifikaci pořadatele (tj. osoby
odpovědné za zajištění pořádku), označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a
konec akce, předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní;
b) zajistit 1 osobu pořadatelské služby na každých 50 účastníků akce, přičemž
pořadatelská služba musí být viditelně označena nápisem "POŘADA TELSKÁ
SLUŽBA"· ,
c) zahájit akce nejdříve v 8:00;
d) ukončit hudební produkci na akcích spojených s produkcí živé či reprodukované
hudby konané na veřejných prostranstvích nebo mimo ně, avšak s dopadem hudební
produkce na veřejná prostranství nebo veřejný pořádek, do 22.00 hodin;
e) ukončit každou akci do 24:00 hodin.

I)
2)

např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejn o zdraví, ve znění pozdějších předpisů
§ 47 odst. I písmo b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

ČI. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
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