STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
o regulaci hlučných činností a o nočním klidu
Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 27. 4. 2017 usnesením číslo ZM 17 04
05 01 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve statutárním
městě Děčíně (dále jen „město“) je jednorázové, nahodilé používání strojů a zařízení
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů,
brusek, kompresorů, drtiček větví, vrtaček, bouracích kladiv apod.) v nevhodnou denní
dobu (dále jen „používání strojů a zařízení způsobujících hluk“).
2. Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou
velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva,
upravují zvláštní zákony1.
3. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených
prostorech v zastavěném území města2, a to přiměřeným omezením činností uvedených
v odst. 1, jakož i zmírnění takového omezení ve výjimečných případech, a to
prostřednictvím stanovených výjimek, a konečně zmírnění ochrany nočního klidu
ve výjimečných případech, a to zrušením nebo zkrácením doby nočního klidu.
Článek 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
1. Každý je povinen zdržet se v neděli a státem uznaných dnech pracovního klidu3 v době
od 6. do 10. hodiny a od 12. do 22. hodiny činností uvedených v čl. 1 odst. 1
v zastavěném území města, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo
být v rozporu s dobrými mravy.
2. Zákaz používání strojů a zařízení způsobujících hluk neplatí v případech, kdy k jejich
používání dochází v době konání veřejnosti přístupné kulturní anebo sportovní akce
a současně v přímé souvislosti s takovou veřejnosti přístupnou kulturní anebo sportovní
akcí.
Článek 3
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.4
1

např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
zastavěné území města je vymezeno podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním plánu města, který je k nahlédnutí
na Magistrátu města
3 § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního
klidu
4 platná právní úprava do 1. 7. 2017- podle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
2

Článek 4
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou
1. Doba nočního klidu se zrušuje na území celého města v noci z 31. prosince na 1. ledna.5
2. Doba nočního klidu se zkracuje na území části obce 6 Děčín I – Děčín, Smetanovo
nábřeží:
a) na dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin v jednu noc z pátku na sobotu v měsíci
květnu, kdy se koná na tomto místě veřejnosti přístupný Slavnostní ohňostroj
a následné hudební akce v rámci Městských slavností Děčín určené nejméně pro
5 000 diváků,
b) na dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin v jednu noc ze soboty na neděli v měsíci
květnu následující po noci uvedené v odst. 2 písm. a) tohoto článku, kdy se koná na
tomto místě veřejnosti přístupný Hudební festival Labe (Labefest) v rámci Městských
slavností Děčín určený nejméně pro 5 000 diváků,
c) na dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin v jednu noc ze soboty na neděli v měsíci
červnu, kdy se koná na tomto místě veřejnosti přístupný Festival spojených světů
(Kramle) určený nejméně pro 1 000 diváků.
3. Doba nočního klidu se zkracuje ve venkovním prostoru oploceného areálu
Společenského domu Střelnice nacházejícím se na území části obce Děčín I – Děčín, na
dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin v nejvýše dvou po sobě jdoucích nocích v měsíci
červenci, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, kdy se koná na tomto místě
veřejnosti přístupný Jedeš Fest určený nejméně pro 1 000 diváků.
4. Doba nočního klidu se zkracuje v roce 2017 na území části obce Děčín I – Děčín v noci
z 6. 6. 2017 na 7. 6. 2017 na dobu od 22:00 hodin do 5:30 hodin7.
5. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku
obecně závazné vyhlášky budou zveřejněny magistrátem města na úřední desce
minimálně 15 dnů před datem konání.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Zkrácená doba nočního klidu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) se pro rok 2017 stanovuje
na noc z 12. 5. na 13. 5. a na noc z 13. 5. na 14. 5.
2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností ze dne 26. 1. 2012.
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Právní úprava od 1.7.2017 – podle §
5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od
dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
5
silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku
6 tj. části města ve smyslu § 27 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
7 konání nadregionální akce „Letní koncerty Snídaně s Novou“

3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti
dnem vyhlášení.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka
Mgr. Hana Cermonová v. r.
1. náměstkyně primátorky

Vyvěšeno na úřední desce dne:

28. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

15. 5. 2017

