MĚSTYS DUB NAD MORAVOU
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou
Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2020,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo městyse Dub nad Moravou se na svém 13. zasedání dne 6.4.2020 usnesením č.
5/13 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písmeno a) a ustanovení §84 odst. 2 písmeno h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Cílem a účelem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem,
znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání zábavní pyrotechniky, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i
návštěvníků městyse, vytváření
příznivých podmínek pro život v městysi, vytváření
estetického vzhledu městyse a zajištění vhodných životních podmínek bez nadměrného
stresujícího hluku pro zvířata.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v městysi nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami na zájmech chráněných městysem jako územním
samosprávným celkem.

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v městysi nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
(1)

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je užívání zábavní pyrotechniky.1

§ 3 písm.b) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o
pyrotechnice).
1

Čl. 3
Omezení činnosti
(1)

Užívání zábavní pyrotechniky je zakázáno v zastavěném území městyse Dub nad Moravou.2

(2)

Činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 je možno vykonávat v zastavěném území městyse pouze:
a)

dne 31. prosince každého roku v době od 18:00 hodin do 24:00 hodin,

b)

dne 1. ledna v době od 0:00 hodin do 19:00 hodin,

Čl. 4
Výjimky
(1)

Rada městyse může svým rozhodnutím3 na základě žádosti pořadatele udělit výjimku z
omezení stanoveného v čl. 3 odst. 1 za podmínek stanovených v tomto článku.

(2)

Žádost musí být doručena minimálně 30 (třicet) dnů před konáním akce, na které bude
docházet k užívání zábavní pyrotechniky. Obsahem žádosti kromě obecných náležitostí 4
musí být:
a)

přesné označení akce, stručný popis akce,

b)

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),

c)

datum konání akce, počátek, konec a místo konání,

d)

předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

e)

počet členů pořadatelské služby.

Čl. 5
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2019, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky ze dne
18.12.2019.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
Lubomír Vaňák v.r.
...................................
Lubomír Vaňák
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.5.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 31.5.2020
§ 2 odst. 1 písm. d) a § 58 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
2
3

Ivo Čečman v.r.
..........................................
Ing. Ivo Čečman
starosta

