
Obecně závazná vyhláška
obce H N A N I C E

č. 2/2009

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Hnanice se na svém zasedání dne 5.5.2009 usnesením č. 107/2009 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 vyhláška):

Článek  1
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:

 provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů;

Článek 2
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností

1. Činnost uvedenou v čl. 1 vyhlášky je možno vykonávat pouze na místech mimo veřejná 
prostranství nacházející  se v zastavěné části obce  graficky znázorněná v příloze  této vyhlášky, 
avšak pouze v případě,  že taková místa  jsou vzdálená  nejméně  50 m od rodinných domů a 
hospodářských usedlostí, a to v době od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Na činnost uvedenou v čl. 1 vyhlášky, konanou při příležitosti oslavy příchodu Nového 
roku v době od 22.00 hodin dne 31.12. do 2.00 hodin dne 1.1. kalendářního roku, se při dodržení 
všech bezpečnostních opatření omezení stanovená v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky nevztahují.

  
3. Starosta obce může svým rozhodnutím udělit výjimku místa konání na základě žádosti. 

Žádost musí obsahovat:
a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační
    číslo nebo číslo rodné (pouze jde-li o fyzickou osobu podnikající pod rodným číslem)
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen



    v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“).

Pokud starosta obce do 15 dnů od obdržení žádosti o věci nerozhodne a nevydá rozhodnutí o 
udělení výjimky, má se za to, že výjimka byla udělena. 

Článek 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  22.5.2009.

                                                                                                           

…………………….                                                                      …………………………
 Zdeňka Kořínková                                                                                  Jiří Musil
   místostarostka                                                                                      starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.5.2009
Sejmuto z úřední desky dne:    22.5.2009



Příloha  OZV č. 1/2009

Grafické  znázornění  veřejných  prostranství  v  Obci  Hnanice,  kde  je  možno  vykonávat 
činnost uvedenou v čl. 1 této vyhlášky.

           Podpis                                                                        Podpis
……………………..…                                                        …………………………
    jméno, příjmení                                                                      jméno, příjmení
    místostarostka                                                                             starosta



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


