MĚSTO LOM
ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOM
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2022,
o regulaci hlučných činností a
o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
Zastupitelstvo města Lom na svém zasedání dne 16.09. 2022 schválilo usnesením č. 470/25/2022 na
základě ustanovení § 10 písm. a), b) a § 84 odt. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), vydání této
obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci, jsou:
a) 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;
b) používání hlučné zábavní pyrotechniky;
c) veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce spojené s produkcí hluku z hudby.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených
prostorech v zastavěném území města, 1) a to přiměřeným omezením činností uvedených v odst.
1, jakož i zmírnění takového omezení ve výjimečných případech.
3) Dále je předmětem této vyhlášky zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech, a
to stanovením výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při
nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, s cílem udržení místních tradic a upevňování
mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat
mimo dobu zákonem nastaveného nočního klidu. 2).
4) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon. 3)

územní plán města je k nahlédnutí na Městském úřadu města
tímto není dotčena právní úprava upravující dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem,
který svou velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva (např. zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů)
3)
§ 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích („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. 7 zákona o některých přestupcích („Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.“)
1)
2)

Článek 2
Omezení činností
1) Každý je povinen zdržet se používání hlučných strojů a zařízení na veřejném prostranství zcela
a na jiných místech v zastavěném území města, pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný
pořádek přesáhne mimo místo, které vlastní, nebo jej užívá na základě jiného právního důvodu,
a to o sobotách, nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích 4) v době od 6:00 do 8:00 hodin a
od 20:00 do 22:00 hodin a též od 12:00 do 14:00.
2) Používání hlučné zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích
v zastavěném území města a dále na všech místech ve městě, pokud hluk v intenzitě způsobilé
narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné osoby nacházející
se v zastavěném území města.
3) Pořadatelé veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí spojených s produkcí hluku
z hudby konaných na veřejných prostranstvích nebo mimo ně, avšak s dopadem na veřejná
prostranství, jsou povinni tuto hudební produkci ukončit ve dnech, po kterých nenásleduje
pracovní den do 24:00 hodin 5), v ostatních dnech do 22:00 hodin.
4)
Článek 3
Výjimky
Zákaz dle čl. 2 odst. 2 vyhlášky neplatí:
a) v době mimo dobu nočního klidu ve dnech 31. prosince a 1. ledna;
b) v době a místě zkrácení doby nočního klidu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky pro případ
zkrácení nočního klidu v prostoru 50 metrů kolem tamtéž uvedené budovy.
c)
Článek 4
Stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna. 6)
2) Doba nočního klidu je vymezena kratší dobou:
a) na dobu od 2:00 do 6:00 hodin, a to pouze v měsících únoru a březnu, a to jen uvnitř budovy
Osecká 479 (Kulturní dům), a na dobu od 22:00 do 23:30 hodin a od 0:30 do 6:00 hodin,
a to pouze v měsících únoru a březnu, a to v prostoru 50 metrů kolem 7) takové budovy,
a to v obou případech jen v nocích, kdy se koná v plesovém sálu této budovy veřejnosti
přístupný „Městský ples“, toto výjimečné zkrácení doby nočního klidu platí pouze pro první
4 noci konání takových plesů v příslušném období měsíců února a března;
b) v noci z 30. dubna na 1. května na dobu od 0:00 hodin do 6:00 hodin, a to pouze v místní
části Loučná vedle restaurace Anšajba v prostoru vymezeném v příloze č. 1 vyhlášky, a to
pouze v takové noci, kdy se pořádá veřejnosti přístupná společenská akce „Pálení
čarodějnic“;
c) v noci ze soboty na neděli na dobu od 0:00 hodin do 6:00 hodin, a to pouze v prostoru u
koupaliště Bomba vymezeném v příloze č. 2 vyhlášky, a to pouze v takové noci, kdy se
pořádá veřejnosti přístupná kulturní společenská akce „Memoriál J.H.Bankse“.
3) Pořadatel akce dle odst. 2 je povinen informovat o termínu konání akce Městský úřad Lom
nejméně 20 dnů před konáním akce. Termín konání akcí se zveřejňuje na úřední desce
§ 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů
5)
tím není dotčena povinnost nerušit noční klid nebo dodržovat hygienické limity v noční době
6)
Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu nového roku
7
např. ohňostroj spojený s plesem apod.
4)

Městského úřadu Lom nejméně po dobu 15 dnů přede dnem konání takové akce 8);
zveřejňování 9) termínu konání akce provádí Městský úřad Lom, který vede i její evidenci
pro příslušné období. 10)
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zrušení
nebo zkrácení doby nočního klidu, ze dne 12. 9. 2016.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Pavel Barák v.r.
1. místostarosta

Bc. Kateřina Schwarzová v.r.
starostka

Zveřejněno ve Sbírce právních předpisů : 17.10.2022
Účinnost: 02.11.2022

za účelem naplnění zásady předvídatelnosti nocí, kdy dojde ke konkrétnímu naplnění vymezení doby nočního klidu
kratší dobou
9)
Městský úřad Lom před vyvěšením na úřední desce pouze ověří, zda je možné splnit dobu minimálního vyvěšení,
a splnění podmínky přístupnosti a předmětu konané akce a možnosti jejího konání (např. ověřením existence souhlasu
vlastníka prostoru konání apod.) a nepřekročení počtu stanovených nocí v daném období; pokud není splněna jedna
z podmínek, vyvěšení se neprovede (aby nedošlo k uvádění adresátů této vyhlášky v omyl)
10)
za účelem udržení přehledu o počtu využití nocí vymezení doby nočního klidu kratší dobou
8)

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky, o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných
případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba
nočního klidu dodržována
Prostor dle čl. 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky (vyšrafovaný):

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky, o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných
případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba
nočního klidu dodržována
Prostor dle čl. 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky (vyšrafovaný):

