
MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM 

________________________________________________________ 
 

Obecně závazná vyhláška města Roţnov pod Radhoštěm 
 

č. 1/2010, 

 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 
 

 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 22. 6. 2010 usnesením 

č. XXV/14 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: 

 

 

 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

 

Tato obecně závazná vyhláška se vydává k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku a stanoví, které činnosti, jež by 

mohly narušit veřejný pořádek nebo být v 

rozporu s dobrými mravy, ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku, nelze na 

území města Rožnov pod Radhoštěm 

vykonávat v čase touto obecně závaznou 

vyhláškou uvedeném. 

 

 

Čl. 2 

 

Vymezení činností, které by mohly 

narušit veřejný pořádek ve městě nebo 

být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 

Činností, která by mohla narušit veřejný 

pořádek ve městě nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 

zdraví a majetku, je: 
 

a) rušení nočního klidu, 

b) veškeré práce a činnosti způsobující 

nadměrný hluk, zejména pak spojené 

s užíváním zařízení a přístrojů 

způsobujících nadměrný hluk, např. 

sekaček na trávu, cirkulárek, 

motorových pil, křovinořezů, brusek,  

 

 

rozbrušovaček, vertikutátorů, drtičů 

větví, pařezových fréz, kotoučových 

pil aj.  

 

 

Čl. 3 

Vymezení pojmů 

 

(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba 

od 22:00 hod. večerní do 06:00 hod. 

ranní následujícího dne. 

 

(2) Zařízeními a přístroji způsobujícími 

nadměrný hluk se pro účely této 

vyhlášky rozumí zejména: 
 

a) sekačky na trávu a křovinořezy, tj. 

sekačky na trávu a křovinořezy, 

poháněné elektrickým nebo 

spalovacím motorem, a také 

sekačky, které se zavěšují na 

zahradní malotraktory a traktory 
 

b) kotoučové pily (jinak také 

cirkulárky nebo okružní pily), tj. 

stroje určené k řezání dřeva, kovů 

či dalších materiálů; skládají se z 

ozubeného kovového kotouče a 

poháněcího mechanismu, který 

kotouč roztáčí, typy mohou být 

ruční, stolní a ve stojanovém 

provedení 
 

c) motorové pily (jinak také řetězové  

pily), tj. stroje určené především k 



řezání dřeva, u kterých spalovací 

nebo elektrický motor pohání 

řetězku, malé ozubené kolečko, 

které pak pohání řetěz 
 

d) brusky a rozbrušovačky, tj. ruční 

nebo stolní nářadí určené 

především k broušení či řezání 

různých materiálů, u kterých 

elektrický nebo spalovací motor 

nebo stlačený vzduch pohání rychle 

rotující nástroj (např. řezný či 

brusný kotouč) 
 

e) vertikutátory, tj. stroje určené 

k provzdušňování a prořezávání 

trávníků, poháněné elektrickým 

nebo spalovacím motorem 
 

f) drtiče větví (jinak také štěpkovače), 

tj. stroje určené k drcení větví, 

poháněné elektrickým nebo 

spalovacím motorem 
 

g) pařezové frézy, tj. stroje určené 

k odstraňování pařezů, poháněné 

elektrickým nebo spalovacím 

motorem. 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

Omezení činností 
 

V době nočního klidu, tj. v době od 22.00 

hod. do 06.00 hodin, a o nedělích a státem 

uznaných dnech pracovního klidu také po 

celý den, je každý povinen zachovávat klid 

a omezit hlučné projevy, zejména zdržet se 

veškerých prací a činností způsobujících 

nadměrný hluk spojených s užíváním 

zařízení a přístrojů způsobujících 

nadměrný hluk. 

 

Čl. 5 

Společná ustanovení 
 

Omezení činností dle této obecně závazné 

vyhlášky se nevztahuje na složky 

integrovaného záchranného systému a dále 

na činnosti, které vedou k odstranění 

následků kalamitních stavů a živelných 

pohrom. 

 

Čl. 6 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 

účinnosti dnem 1. 7. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jaroslav Kubín     Alois Vychodil 

          starosta         místostarosta 

 


