Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 2 /2014
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem
a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Břidličná na svém 4. zasedání dne 25. června pod číslem usnesení 57/4
schválilo a vydalo v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně
zdržují na území města Břidličná nebo vlastní či užívají na území města nemovitost, dále
podnikatelů a právnických osob, kteří zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která
zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku města Břidličná.
Územím města Břidličná se rozumí jeho katastrální území tj. katastrální území Břidličná,
Vajglov a Albrechtice u Rýmařova.
Touto vyhláškou se vymezují na území města Břidličná činnosti, které by mohly narušit
veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku.

Článek 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku:
a) Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství
b) Ničení a poškozování městské zeleně včetně technických prvků veřejné zeleně
c) Provádění jakékoli úpravy a výsadby na plochách veřejné zeleně města bez souhlasu
vlastníka.
d) Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu dle čl.4 – sekačky na
trávu, křovinořezy, kotoučové pily (cirkulárky, okružní pily), motorové pily, úhlové
brusky apod.)

Článek 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana veřejné zeleně.
Každý je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a veřejných prostranství na
území města.
Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit na vlastní náklady.
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění nebo poškození veřejné zeleně na
území města.
Článek 4
Regulace hluku, hlučných činností a ochrana nočního klidu.
Dobou nočního klidu je doba od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V tuto dobu je každý povinen
zachovávat klid a omezit hlučné projevy.
Omezení se neuplatní ve dnech 31.12. a 1.1
Zakazuje se o nedělích a ve dnech státem uznaných svátcích v době od 00,00 do 24,00 hodin
provádět veškeré práce spojené s používáním zařízení způsobujících hluk (sekaček na trávu,
křovinořezů, kotoučových a motorových pil, úhlových brusek apod.).
Toto omezení se neuplatní při odstraňování havarijních stavů a při stavebních činnostech
velkého rozsahu – např. kompletní rekonstrukce bytového jádra, domu, výstavba rodinného
domu, budování inženýrských sítí apod.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako
přestupek dle §46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a §58
odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
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