
OBEG Řícmanice

obecně závazná vyhláška č,, 112013'
o zabezpeěeni veřejného pořádku omezením h|uku o nedě|ích

Zastupite|stvo obce Řícmanice se na svém 22. zasedání dne 'l6.9.2013 usnesením č. 4.4.-
2212013 usnes|o vydat na zák|adě S 

.l0 písm. a) a v sou|adu s ustanovením $ 84 odst. 2.
písm. h) zákona č. 128/2000sb.' o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů'
tuto obecně závaznou vyh|ášku (dá|e jen vyh|áška).

ct.  I
Předmět úpravy

Tato obecně závazná vyh|áška se vydává k zabezpečení místních zá|ežitostí
veřejného pořádku a stanoví, které činnosti' jež narušují veřejný pořádek nebo
jsou v rozporu s dobnými mřavy, ochranou bezpečnosti, zdravi a majetku, ne|ze
na území obce Řícmanice vykonávat o nedě|ích'

cl.z
Vymezeni ěinnosti

Činností, pod|e č|. .l se rozumí zpravid|a jakáko|iv práce či činnost spojená s
používáním sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pi|, brusek a
rozbrušovaček, b|íže vymezených v č|ánku 3 této vyh|ášky.

Čl. s
Vymezeni pojmů

Pro úče|y této Vyh|ášky se vymezují dá|e uvedené pojmy:
(1) Sekačky na tráVu a křovinořezy - sekačky na tráVu a křovinořezy, poháněné

e|ektrickou energií nebo spa|ovacím, případně vznětovým motorem, a také sekačky,
které se zavěšujíza zahradní ma|otraktory a traktory

(2) Kotoučové pi|y (jinak také cirku|árky nebo okruŽní pi|y) jsou stroje určené k řezání
dřeva, kovů či da|ších materiá|ů. Sk|ádají se z ozubeného kovového kotouče a
poháněcího mechanismu, kteý kotouč roááčí' Typy mohou být ruční, sto|ní a ve
stojanovém provedení.

(3) Motorové pi|y (inak také řetězové pi|y) jsou stroje určené především k řezáni dřeva, u
kteých benzínový nebo elektrický motor pohání řetězku, ma|é ozubené ko|ečko, které
pak pohání řetěz.

(4) Brusky a rozbrušovačky jsou ruční nebo sto|ní nářadí určené především k broušení či
řezání rŮzných materiá|ů, u kteých e|ektrický nebo benzínový motor nebo st|ačený
vzduch pohání rych|e rotující náStroj (např. řezný či brusný kotouč).



čt. +
omezení činnosti

Každý je povinen na území obce Řícmanice zdržet se o nedě|ích veškeých prací či činností
spojených s pouŽíváním zařízení deÍinovaných v č|. 3.

čl. s
Společná a závěreěná ustanovení

Porušení ustanovení této vyh|ášky |ze postihovat pod|e zv|áštních právních předpisů.

čl' e
Úěinnost

Tato vyh|áška nab1ývá účinnosti z důvodu na|éhavého obecného zájmu dnem vyh|ášení.

|ng. Lenka Lišková
starostka
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