
 

OBEC Helvíkovice 

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
 

Zastupitelstvo obce Helvíkovice se na svém zasedání dne 20.3.2012 usnesením z 12. řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
 
 

ČÁST  I. 
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ 

 
 

Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době 
nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití 
občanů i návštěvníků, vytváření příznivých podmínek pro život v obci Helvíkovice. 
 
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci, směřující k ochraně před následnými škodami a újmami způsobenými narušováním 
veřejného pořádku na majetku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem. 
 

Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 

s ochranou bezpečnosti a majetku 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, občanské soužití v obci nebo být 
v rozporu s ochranou bezpečnosti a majetku, je: 
 
a) rušení nočního klidu, 

b) užívání a provozování zábavní pyrotechniky a ohňostrojů. 

 
 

ČÁST  II. 
HLUK (HLUČNÉ  ČINNOSTI) A RUŠENÍ  NOČNÍHO  KLIDU 

 
Čl.  3 

Noční klid  
 
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat 
klid a omezit hlučné projevy. Rušení nočního klidu je přestupkem 1). 



Čl.  4 
Užívání pyrotechniky a ohňostrojů 

 
(1) Užívání a provozování zábavní pyrotechniky a ohňostrojů je možno vykonávat pouze 
v čase od 8.00 hodin do 20.00 hodin. 
(2) Zákaz dle čl. 4 odst. 1 neplatí při oslavách konce roku tj. 31.12., nejdéle však do 3.00 
hodiny ranní dne 1.1. kalendářního roku a dále na oficiálních kulturních akcí konaných pod 
záštitou obce. 

 
 
 

ČÁST  III. 
USTANOVENÍ  SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ 

 
Čl. 5 

Sankce 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle 
zákona č.200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo podle zvláštních 
předpisů. 
 

 Čl. 6 

Kontrolní činnost 

Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují dle platných právních předpisů Městská 
policie Žamberk, Policie ČR, členové zastupitelstva obce, členové kontrolního výboru a 
osoby pověřené zastupitelstvem pro tuto činnost. 

 

Čl. 7 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá  účinnosti dnem jejího vyhlášení z důvodu naléhavého 
obecního zájmu. 

 

 

 

...............................................     ................................................... 

MVDr. Petr Šalanský      Jana Kolářová 
místostarosta       starostka 
 
 
 
Vyvěšeno: 21.3.2012 
Sejmuto:  
 
 
-------------------------------------------------------- 
1) § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


