OBEC KRHANICE
obecně závazná vyhláška obce Krhanic e č. 7 l20ll
k zab ezpečen í m ístn ích zá|eŽitostí veřej n éh o po řá d ku
na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívánízábavní
pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Krhanice se na svém zasedání dne 20.12.2011 usneslo vydat na základě
ustanovení $ 10 písm. a) a ustanovení $ 84 odst' 2 písm. h) zákona č.12812000 Sb.' o obcích
(obecní zŤízeni), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznoll vyhlášku:

čt. t

(l)

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen ,,vyhláška") je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem, znečištěníma záblesky' které způsobuje uživáni
zábavni pyrotechniky, zabezpečení místních záležitostí jako Stavu, ktery umoŽňuje

pokojné souŽití oběanů i návštěvníkůobce, vytvaření pÍiznivých podmínek pro život
v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností,které by mohly narušit veřejný pořádek

v obci nebo být v rozporu s dobqými mravy' ochranou zdravi, a směřující k ochraně před
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku,
jako veřejném statku' jehoŽ ochrana je ve veřejnémzájmu,v zájmu chráněném obcí jako
územnímsamosprávným celkemo'

ct.2
Vymezení činností,které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrymi mravy' ochranou bezpečnostirzdraví a majetku.
Činností,která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo bý v rozporu s dobrými mravy'
ochranou bezpečnosti, zdravi a majetku, je uživáni zábavni pyrotechniky.

Čt. s
Vymezení činnostíokteré by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mraYy' ochranou bezpečnostirzdraví a majetku
Činností,která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo
ochranou bezpečnosti, zdtaví a majetku, je:

a)
b)
c)

bý

V rozporu s dobrými mravy'

uživáni a provozováni zábavní pyrotechniky'
provádění pyrotechnickýchefektů,

odpalování ohňostrojů

I

čt.l
Vymezení času pro konání určených činností
Činnosti uvedené v čl. 3 je možno vykonávat na veřejných prostranstvích pouze:

Pracovní dny pondělí čtvrtek
od 18:00 hod. do 22:00
hod.

Pátek' sobota, státní svátek

Neděle

od l8:00 hod. do 24:00 hod.

od 18:00 hod. do 22:00 hod.

3l.12. kalendářního roku
od 15:00 hod. do 01:00 hod. následuiícího dne

cl.5
Zátkaz činnostína veřejném prostranství

Činnosti uvedené v čl. 3 je zakázáno provádět od24.12. ďo 26.12. daného kalendářního roku.

čt. o
Účinnost
Tato obecně závaznávyhláška nab;ývá účinnostidnem

2I.I2.20ll.

OBEc
*

Mgr. Aleš Papoušek

*

starosta

.e*"&*"^

Ing. Marta Brabcová

místostarostka
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-1-

Vyvěšeno na úřední desce dne:

-2-

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
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