
V Y H L Á Š K A     č. 1/1996 
o ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci Metylovice 

 
Obecní zastupitelstvo se podle § 36 odst. 1 písm. f) zák. ČNR č. 367/1990Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, usneslo dne 16. 1. 1996 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona 
tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

 
Tato vyhláška upravuje : 

a) práva a povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných 
k podnikání, jakož i návštěvníků obce Metylovice, kteří vyvíjejí trvale nebo dočasně 
činnost na území obce Metylovice při udržování pořádku a dodržování nočního klidu, 

b) způsob kontroly, pravomoci  kontrolních orgánů, sankce. 
 
 
 

Čl. 2 
Práva a povinnosti 

 
Vyhláška vychází ze zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění, vyhl. Č. 
13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění, zák. 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění a zák.. č. 367/1990 Sb., o obcích v platném 
znění. 

1. Všechny fyzické osoby, právnické osoby, fyzické osoby oprávnění 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 oprávnění 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 

 
Není dovoleno : 

a) rušit noční klid v době od 22.00  hod. do 06.00 hod. hlukem, křikem, zpěvem, 
hlasitým hovorem nepřiměřeným dotčenému místu a podmínkám v něm; 

b) B době od 22.00 hod. do 06.00 hod. používat hudební nástroje, rozhlasové a televizní 
přijímače a jiná zařízení produkující hluk takovým způsobem, při němž jsou rušeny i 
osoby, které při používání uvedených zdrojů hluku nejsou zúčastněny; 

c) Provozovat zábavné a sportovní podniky na veřejném prostranství bez ohlášení 
obecnímu úřadu v Metylovicích; 

d) Provozovat jakékoliv další činnosti, které by byly v rozporu s ustanovením citovaných 
právních norem; 

e) Poškozovat a ničit veřejná zařízení, čímž se rozumí zejména : 
- osvětlovací tělesa jiná osvětlovací zařízení 



- dopravní, turistické a jiné značky, informační tabule, plakátovací a vývěsní 
plochy, ostatní zařízení sloužící dopravě a k informaci občanů 

- veřejné telefonní automaty 
- lavičky, nádoby určené ke sběru odpadků a jiná zařízení sloužící k tomuto 

účelu 
- záhony, okrasné keře, stromy a trávníky 
- pietní místa, zařízení hřbitovů, pomníky, pamětní desky 

 
 

Čl. 4 
Povinnosti vlastníků, uživatelů a správců nemovitostí a pozemků 

 
Vlastník, uživatel a správce je povinen : 

a) udržovat užívané nemovitosti a pozemky v takovém stavu, aby neohrožovaly 
bezpečnost a zdraví občanů, neznemožňovaly užívání přilehlých veřejných 
prostranství a nerušily vzhled obce 

b) dbát, aby stavby a porosty nepřesahovaly nad veřejná prostranství a pokud tomu nelze 
zabránit, aby nebránily řádnému užívání těchto prostranství. 

 
 
 
 

Čl. 5 
Kontrola a sankce 

 
1. Dodržování ustanovení této vyhlášky kontrolují komise životního prostředí a finanční 

obecní rady obce Metylovice. 
2. Porušení této vyhlášky bude postihováno jako přestupek proti příslušným ustanovením 

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. 
3. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, kteří při podnikání 

poruší opakovaně nebo závažným způsobem tuto vyhlášku, může rada obce 
Metylovice uložit pokutu dle ust. § 15 zák. ČNR  č. 367/1990 Sb., o obcích v platném 
znění až do výše 100.000,- Kč. 

 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 1996 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Spusta       Bedřich Halata 
    starosta obce                zástupce  starosty 


