Obecně závazná vyhláška obce Lazinov
č. 2/2016
o ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci Lazinov
Zastupitelstvo obce Lazinov na svém zasedání dne 16.12.2016 usnesením č. 2016/4/9 vydalo
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 1 a 6
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Tato vyhláška upravuje:
a) práva a povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, jakož i návštěvníků obce Lazinov, kteří vyvíjejí trvale nebo dočasně
činnost na území obce Lazinov, při udržování pořádku a dodržování nočního klidu,
b) způsob kontroly, pravomoci kontrolních orgánů, sankce.
Čl. 2
Práva a povinnosti
1. Všechny fyzické osoby, právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání, jakož i
návštěvníci obce mají právo užívat všech veřejných prostranství a obecních zařízení
v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.
2. Všechny fyzické osoby, právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání
a návštěvníci obce jsou povinni dbát toho, aby svou činností a chováním neobtěžovali
ostatní občany, neohrožovali jejich bezpečí, zdraví a klid.
Čl. 3
Omezující opatření
1. Doba nočního klidu se vymezuje od 2 hodin do 6 hodin v tyto dny:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v noci z 30. dubna na 1. května;
c) v noci z Velikonoční neděle na Velikonoční pondělí
d) v době konání těchto tradičních akcí konaných na území obce:









Dětský den
Závody v triatlonu/kvadriatlonu na Křetínce
Pásákův nohejbal
Volejbalový turnaj „Lazinovské léto“
Hasičské odpoledne
Výročí založení TO Zátoka
Závody dračích lodí na Křetínce
Volejbalový turnaj „Lazinovský drak“.

2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3, odst. 2, písm. c) bude
zveřejněna obecním úřadem na webových stránkách obce a na informační nástěnce před
obecním úřadem minimálně 5 dnů před datem konání.
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3. Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, motorových sekaček
na trávu apod. v těchto dnech:
a) o všech nedělích;
b) 1. ledna (Nový rok);
c) o pondělí velikonočním;
d) ve dnech 24., 25. a 26. prosince (Štědrý den a svátky vánoční).
4. Není dovoleno provozovat zábavné a sportovní podniky na veřejném prostranství bez
ohlášení Obecnímu úřadu Lazinov.
Čl. 4
Povinnosti vlastníků a uživatelů nemovitostí
1. Každý je povinen udržovat nemovitosti a porosty ve vlastnictví či jiném užívání
v takovém stavu, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví občanů, neznemožňovaly užívání
přilehlých veřejných prostranství a nerušily vzhled obce.
Čl. 5
Kontrola a sankce
1. Dodržování ustanovení této vyhlášky kontrolují členové zastupitelstva obce Lazinov ve
spolupráci s obecní policií.
2. Přestupky proti veřejnému pořádku budou postihovány podle ustanovení § 47 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může obec uložit pokutu podle §
58 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
1. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhlášky obce Lazinov č. 2/2008 a č. 2/2012.
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.

.........................................
Miroslav Holas ml.
místostarosta

.........................................
Ing. Pavel Novotný
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 4.1.2016
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