OBEC SVOR
ZASTUPITELSTVO OBCE SVOR
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
o regulaci zábavní pyrotechniky na území obce Svor
Zastupitelstvo obce Svor se na svém zasedání dne 11.6.2019 usnesením č. 3.10/2019
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřující k ochraně
před hlukem, k ochraně před znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání zábavní
pyrotechniky, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který
umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek
pro život ve městě, vytváření estetického vzhledu obce a zajištění vhodných životních
podmínek bez nadměrného stresujícího hluku pro zvířata.
(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 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 užívání zábavní pyrotechniky1.
Čl. 3
Omezení činnosti
(1) Užívání zábavní pyrotechniky je zakázáno na celém území obce.
(2) Zákaz stanovený v odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na silvestrovské oslavy, které
se každoročně konají od 31. prosince do 1. ledna.
(3) Dále se zákaz stanovený v odst. 1 této vyhlášky nevztahuje na dobu konání této tradiční
akce:
a) Rozsvícení vánočního stromu,
Informace o konkrétním termínu konání této akcí bude zveřejněna obecním úřadem na
úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
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§ 3 písm. b) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice).

Čl. 4
Výjimky
(1) Zastupitelstvo obce může svým rozhodnutím 2 na základě žádosti pořadatele udělit
výjimku ze zákazu užívání zábavní pyrotechniky dle Čl. 3 odst. 1 za podmínek
stanovených v tomto článku.
(2) Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu Svor nejméně 60 pracovních dnů před
konáním akce na které bude docházet k užívání zábavní pyrotechniky. Obsahem žádosti
kromě obecných náležitostí 3 musí být:
a)
b)
c)
d)

předmět výjimky a zdůvodnění žádosti o výjimku,
datum, čas, místo a rozsah používání zábavní pyrotechniky,
návrh opatření k zajištění dodržování veřejného pořádku,
přesné označení pořadatele a osoby odpovědné za konání akce, telefonický
kontakt

(3) Zastupitelstvo obce může rozhodnout o udělení výjimky pouze tehdy, bude-li žádost
obsahovat všechny stanovené náležitosti, a to po vyhodnocení, zda případné udělení
výjimky nenaruší veřejný pořádek v obci.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

………………………………..

…………………………………

Mgr. Jana Jahvodková

Ing. Kateřina Jonáková

místostarostka

starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

