Městys Chodová Planá
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém zasedání dne 13.11. 2019 usnesením č. 36.9
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) 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
Předmět
Předmětem regulace této vyhlášky je zachování přijatelných životních podmínek tak, aby
nedocházelo k narušování a snižování pohody bydlení a životní úrovně občanů všech zastavěných
katastrálních území městyse Chodová Planá.1, a aby mohli obyvatelé těchto území obvyklým
způsobem života využívat svůj majetek a nerušeně trávit svůj volný čas.
Čl. 2
Vymezení činností, se kterými je spojeno vyšší riziko narušení veřejného pořádku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi je používání hlučných strojů a zařízení
v nevhodnou dobu.
Čl. 3
Omezení činností
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 06:00
hodin do 10:00 hodin a od 12:00 hodin do 22:00 hodin veškerých prací a činností spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. motorové kosy, křovinořezy, sekačky,
motorové pily, cirkulárky, sbíječky, rozbrušovačky, atd.
Čl. 4
Sankce
Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce dle zvláštních právních
předpisů.
Čl. 5
Přechodné a zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 2/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
ze dne 23.06. 2010.
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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___________________________
Luboš Hlačík
starosta

___________________________
Ctirad Hirš
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.11. .2019
Sejmuto z úřední desky dne:
29.11. .2019

Městys Chodová Planá potvrzuje, že OZV č. 2/2019 byla zveřejněna i způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 správního řádu.

