Obec Řeka
Zastupitelstvo obce Řeka
Obecně závazná vyhláška obce Řeka č. 3/2020,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Řeka se na svém zasedání dne 18.11. 2020 usnesením č.6/2020 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
Úvodní ustanovení
1) Cíle a účelem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřující k ochraně
před hlukem, před znečištění a záblesky, které způsobuje užívání zábavní
pyrotechniky, k zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku jako stavu, který
umožnuje pokojné soužití občanu i návštěvníku obce, vytváření příznivých podmínek
pro život v obci, vytváření estetického vzhledu obce a zajištění vhodných životních
podmínek bez nadměrného stresujícího hluku pro zvířata.
2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohli 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 obci jako uzemním
správním celkem.
Čl. 2
Vymezení činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo byt v rozporu
dobrými mravy, ochranou bezpečností 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 pyrotechniky. 1)

Čl. 3
Omezení činnosti
1) Používání zábavní pyrotechniky je na území obce Řeka zakázáno.
2) Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle odst.1 neplatí pro pyrotechnické výrobky
kategorie F1 dle zákona o pyrotechnice. 2)
3) Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle odst. 1 neplatí pro noc z 31. prosince
na 1. ledna.

Čl. 4

Výjimky
1) Zastupitelstvo obce Řeka může na základě podané žádosti pro akce veřejnosti přístupné a
celoobecního významu s předpokladem účastí nejméně 150 osob svým rozhodnutím3) udělit
výjimku ze zákazu dle Čl. 3 odst. 1.
2) Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů před dnem, kdy mají být pyrotechnické výrobky
používány.
3) Kromě obecných náležitostí4) musí žádost o výjimku obsahovat:
a) předmět výjimky a zdůvodnění žádosti o výjimku
b) datum, čas, místo a rozsah používání pyrotechnických výrobků
c) návrh opatření k zajištění dodržování veřejného pořádku.
4) Udělení výjimky nenahrazuje povinnost ohlásit provedení ohňostroje podle zvláštních
předpisů.5)
5) Udělení výjimky nenahrazuje povinnost dodržovat dobu nočního klidu.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.............................
Jaroslava Sikorová
místostarosta

...................................
Tomáš Tomeczek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11. 2020
Sejmuto z úřední desky dne:

(1) § 3 písm. b) zákona č.206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.
(2) § 4 odst. 2 zákona č.206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.
(3) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(4) § 37 zákona č. č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(5) § 32 zákona č.206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

