OBEC KLÍNEC
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Klínec se na svém zasedání dne 28. 1. 2019 usnesením č. 1/19/5
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,
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 zajištění místních záležitostí veřejného pořádku,
zejména s ohledem na potřebu ochrany před hlukem a ochranu občanského soužití v obci, a
to přiměřeným omezením používání zábavní pyrotechniky na dále vymezených
prostranstvích a ve vymezeném čase.

Čl. 2
Zákaz používání zábavní pyrotechniky
(1) Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno všech veřejných prostranstvích
nacházejících se 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 nebo nemovitost jiné osoby nacházející se v zastavěném území obce
s výjimkami uvedenými v čl. 3.
Čl. 3
Výjimky
(1) Zákaz dle čl. 2 neplatí:
a) od 15:00 hodin dne 31. 12. do 22:00 hodin 1. 1.
b) obec může dále udělit výjimku ze zákazu na základě žádosti, která musí být podána
minimálně 15 dní před dnem plánované činnosti dle čl. 2 a musí obsahovat:
- identifikaci osoby hodlající provádět činnosti dle čl. 2,
- označení místa a doby (počátku a konce plánované činnosti),
- předpokládaný rozsah plánované činnosti.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………..
Ing. Jan Doubrava
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 1. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 15. 2. 2019

……………………..
Markéta Polívková
starostka obce

