
Obecně závazná vyhláška obce Hnanice  

č. 5/2016, 

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

 

Zastupitelstvo obce Hnanice se na svém zasedání č. 179/2016 dne 20. 9. 2016 usnesením č. 
179/15 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 

Předmět a cíl 

 
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť 

se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být  
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 
 

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před 
hlukem, znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání zábavní pyrotechniky, 

zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i 
návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci. 

 

Čl. 2 

Používání zábavní pyrotechniky  

 
1) Používání zábavní pyrotechniky je dovoleno 31. 12. od 16.00 hodin do 1. 1. do 02.00 

hodin. 

 
2) V ostatních dnech je používání zábavní pyrotechniky dovoleno pouze mimo zastavěné 

území obce,1 a to v době od 08.00 do 22.00 hodin. 

 

Čl. 3 

Sankce 

 

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních 
právních předpisů. 

 

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 1/2016, k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se 

reguluje používání zábavní pyrotechniky, ze dne 15. 6. 2016. 

                                                 
1 ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 



 

Čl. 5 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

               

         ...............................                     ................................. 

          Bc. Milan Špetík                    Bc. Martin Dvořák 

místostarosta        starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.9.2016 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 
 


