Statutární město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Prostějova se na svém zasedání dne 28.04.2020 usnesením č. 1063 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) 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 nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
vymezením činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě.

Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
1) Každý je povinen zdržet se hlučných činností spočívajících v používání střelných zbraní1,
pokud jsou používány k rekreačním, sportovním, soukromým výcvikovým či zájmovým
účelům ve vzdálenosti menší než 500m od nejbližší stavby určené k bydlení na území města
Prostějova na základě příslušného správního aktu (např. kolaudačního souhlasu nebo
rozhodnutí)
a)
b)
c)

v pracovních dnech v době 6:00 – 9:00 a 20:00 – 22:00
o sobotách v době 6:00 – 9:00 a 18:00 – 22:00
o nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu

2) Povinnost uvedená v čl. 2 odst. 1 se nevztahuje na používání střelných zbraní mysliveckou
stráží a osobami oprávněnými k lovu v honitbě dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1)

Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.2

1

Střelná zbraň vymezená v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších
předpisů
2
§ 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

1

2)

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Mgr. František Jura v. r.
primátor
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Mgr. Jiří Pospíšil v. r.
1. náměstek primátora
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