Obec Oucmanice

Zastupitelstvo obce Oucmanice
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Oucmanice se na svém zasedání dne 13. 11. 2020 usnesením č. 4/20
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 zákaz používání zábavní pyrotechniky 1,
neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku v obci, zejména
práv občanů na ochranu soukromí, nerušeného užívání jejich domovů, pokojného bydlení
a spánku a dále vytváření kulturního a estetického vzhledu obce. Cílem je též ochrana
domácích zvířat a živočichů žijících ve volné přírodě před nepříjemnými vlivy používání
zábavní pyrotechniky.
Čl. 2
Používání zábavní pyrotechniky

1) Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích

v zastavěném území obce a dále na všech místech v zastavěném území obce,
pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné
prostranství.
2) Zákaz dle článku 1 neplatí:
a) 31. prosince v době od 16:00 hodin do 24:00 hodin,
b) 1. ledna v době od 00:00 hodin do 02:00 hodin.
3) Zastupitelstvo obce Oucmanice může udělit výjimku ze zákazu specifikovaného v čl. 2 této
vyhlášky2.
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Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis

Podpis

...............................

.................................

PharmDr. Milena Čermáková

Josef Pavlíček

místostarosta

starosta

1. § 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice)
2. viz § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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