OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Lety
č. 2/2017,
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Lety se na svém zasedání dne 15. 2. 2017 usnesením č. 5/1/2017 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní
dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek a občanské soužití
v obci Lety (dále jen „obec“).
2) Cílem této vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku v obci s důrazem na ochranu
práv občanů, a to především na ochranu soukromí, nerušené užívání jejich domovů,
dobré občanské soužití, jakož i uspokojení jejich oprávněných zájmů a potřeb.

Čl. 2
Regulace hlučných činností
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od
6:00 hodin do 22:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. motorových kos, křovinořezů s elektrickým nebo spalovacím
motorem, sekaček na trávu s elektrickým nebo spalovacím motorem, motorových pil,
cirkulárek, kompresorů, vrtaček, bouracích kladiv, truhlářských a stavebních strojů apod.
Čl. 3
Výjimky
1) Zastupitelstvo obce Lety může udělit výjimku z ustanovení článku 2 této vyhlášky
konkrétní osobě na konkrétní časové období, a to v nezbytně nutném rozsahu.
2) Žadatel o udělení výjimky uvede v písemné žádosti:
a) označení žadatele,
b) důvod žádosti, na jehož základě žadatel žádá o výjimku z omezení činností,
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c) výčet činností, na které má být udělena výjimka,
d) rozsah, dobu a místo provádění činností,
e) termín zahájení a ukončení činností.
3) Žádost o udělení výjimky musí být podána u Obecního úřadu Lety nejpozději 15 dnů
před požadovaným termínem zahájení těchto činností.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.
2) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Řevnice.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.

V Letech dne: 15. 2. 2017

Ing. Barbora Tesařová
starostka obce Lety

Ing. Jiří David
místostarosta obce Lety

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16. 2. 2017
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 6. 3. 2017
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