
 
 

Město Mníšek pod Brdy 
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022,  

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se mění vyhláška č. 2/2009, 
o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy, 
a kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o veřejném pořádku, opatřeních 

k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy 

 
 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy se na svém zasedání dne 20. 4. 2022 usnesením 
č. 21/19/2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) 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 
Zrušovací ustanovení 

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se mění vyhláška č. 2/2009, o veřejném pořádku, 
opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy se zrušuje. 
 

 

Čl. 2 
Změna vyhlášky 

 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne 26. 2. 2009, o veřejném pořádku, opatřeních k jeho 
zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy, se mění takto: 
 
1. Článek 5 zní: 

„Čl. 5  
Noční klid a používání hlučných strojů 

 
5.1 Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. V této době je každý 

povinen omezit hlučné projevy a zachovat klid. Doba nočního klidu nemusí být dodržována 
v noci z 30. prosince na 31. prosince a v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání 
oslav příchodu nového roku. 

5.2 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů 
a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů v nevhodnou denní 
dobu. Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s používáním hlučných strojů: 

a) ve všedních dnech v době od 06:00 hodin do 07:00 hodin a od 19:00 hodin do 22:00 
hodin, 

b) v sobotu v době od 06:00 hodin do 08:00 hodin a od 19:00 hodin do 22:00 hodin, 

c) v neděli, v den státního svátku a v den státního smutku je používání hlučných strojů 
zakázáno.“ 



 
 
 

Čl. 3 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni 
jejího vyhlášení. 

 

 

               

…...................................     .................................................... 

Ing. Dana Dalešická v. r.      Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. v. r. 

místostarostka      starostka 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:  10.5.2022  


