OBEC STARÉ TĚCHANOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce se na svém 19. zasedání dne 24. 4. 2013 usnesením č. 1/2013 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
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem, v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a
vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami na zájmech chráněných obcí Staré Těchanovice, jako
územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

a) užívání a provozování zábavní pyrotechniky,
b) provádění pyrotechnických efektů,
c) odpalování ohňostrojů,
Čl. 3
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností
Na veřejném prostranství a místech veřejně přístupných, kromě par. č. 172/2 a par. č. 69, je
zakázáno používat pyrotechnické výrobky. Toto ustanovení neplatí dne 31. 12. a dne 1. 1.
Výjimky v odůvodněných případech povoluje starosta, který stanoví podmínky a místo pro
jejich použití. Povolení se vydá žadateli písemnou formou.
Žádost musí obsahovat:
a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační
číslo nebo číslo rodné (pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným
číslem)
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen
v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“).

Čl. 4
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný
právní delikt.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 05. 2013..
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Bohdana Komárková
místostarosta

Luděk Kozák
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:25. 04. 2013
Sejmuto z úřední desky dne:10. 05. 2013

