
O B E C   V E L K É    B Ř E Z NO 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÉ BŘEZNO 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, 
 

o omezení hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu 
 

Zastupitelstvo obce Velké Březno se na svém zasedání dne 20. května 2019 usneslo usnesením  

č. 91/2019 vydat na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a na základě § 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“): 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci Velké Březno 

(dále jen „obec“) je jednorázové, nahodilé používání strojů a zařízení (např. cirkulárek, 

motorových pil a kos, křovinořezů, drtiček větví, motorových sekaček na trávu, bouracích 

kladiv, brusek, vrtaček apod.) způsobujících hluk (dále jen „používání hlučných strojů 

a zařízení“) v nevhodnou denní dobu. 

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.1) 

3) Cílem této vyhlášky je  

a) zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech v zastavěném území obce,2) 

a to přiměřeným omezením činnosti uvedené v odst. 1,  

b) udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, 

které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat mimo dobu zákonem nastaveného 

nočního klidu, a to zkrácením3) doby nočního klidu ve výjimečných případech. 

4) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.4) 

 

Článek 2 

Omezení používání hlučných strojů a zařízení 

 

Každý je povinen zdržet se používání hlučných strojů a zařízení, a to zcela na veřejných 

prostranstvích v zastavěném území obce a dále na jiných místech v zastavěném území obce, 

pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne mimo jím vlastněnou 

                                                 
1) např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
2) územní plán města je k nahlédnutí na Obecním úřadu Velké Březno  
3) resp. stanoví se výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší 
4) § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů (Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté 

hodiny.) 



(popř. na jiném právním základě užívanou) nemovitou věc, a to v neděli, státní svátek5) 

a ostatní svátek6), vždy od 6:00 hodin do začátku doby nočního klidu. 

 

Článek 3 

Zkrácení doby nočního klidu 

 

V noci z 31. 12. na 1. 1. se doba nočního klidu zkracuje7) v celé obci na dobu od 2:00 hodin 

do 6:00 hodin. 

 

Článek 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o regulaci hlučných činností a výjimečném 

zkrácení doby nočního klidu, ze dne 23. 9. 2015. 

 

Článek 5 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. ……………………………. 

Ing. Hana Šlechtová v.r.  

místostarostka 

Karel Jungbauer v.r.  

starosta 

 
 
 
  

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 05. 2019 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  14. 06. 2019 

                                                 
5) § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 
6) § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 
7) tj. doba nočního klidu je vymezena dobou kratší 


